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T Ổ N G  Q U A N    |   L ờ i  t ự a

Khi đọc tài liệu Chiến lược Phúc lợi động vật đối với Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới, tôi đã bị ấn tượng bởi cách mà cuốn sách ăn khớp với sự phát triển về mặt lịch sử của các 

vấn đề đạo đức đối với động vật. Các vấn đề này có thể được tạm chia thành ba giai đoạn.

Đầu tiên, vào những năm 1700 và 1800, khi mà các môn thể thao đẫm máu và các hành vi độc ác trắng trợn vẫn còn phổ biến và hoàn toàn hợp pháp, các nhà cải cách đã tìm cách 

dập tắt sự tàn ác này như là một phần của một kế hoạch lớn hơn của tiến trình xã hội. Điều này dẫn đến việc hình sự hoá các hành vi độc ác có chủ ý và cấm các hoạt động giải 

trí như đấu bò và đấu (chọi) chó ở nhiều quốc gia.

Sau đó, vào những năm 1900, cùng với việc hợp pháp hóa các hoạt động sử dụng động vật trong sản xuất thực phẩm và nghiên cứu y sinh trên diện rộng, người ta nhận thấy vấn 

đề cốt lõi của đạo đức đối với động vật không phải các hành vi độc ác, mà là việc sử dụng động vật cho các mục đích vị lợi theo những cách gây ra sự tước đoạt và hạn chế tự do 

của chúng. Điều này mở đường cho các tư tưởng cấp tiến, như quyền động vật và giải phóng động vật, phản đối tất cả quyền sở hữu và sử dụng động vật. Nó cũng làm phát sinh 

những lo ngại về phúc lợi hoặc ‘chất lượng cuộc sống’ của động vật dưới sự chăm sóc của con người, cũng như thúc đẩy những nỗ lực kết hợp cả về mặt khoa học và triết học để 

hiểu được điều gì tạo nên một cuộc sống tốt cho động vật.

Trong thế kỷ 21 ngày nay, mặc cho sự độc ác vẫn tồn tại, mặc cho một số lượng khổng lồ động vật tiếp tục bị sử dụng làm thực phẩm cho các mục đích khác, có thể nói rằng chúng 

ta đã chuyển sang giai đoạn thứ ba. Ngày nay chúng ta nhận thấy rằng sự bành trướng của dân số loài người đang để lại những ảnh hưởng rộng lớn lên những cư dân không phải 

con người (phi nhân) trên hành tinh này, dù chúng ta không cố ý. Chúng ta ảnh hưởng đến động vật khi phá huỷ sinh cảnh của chúng, làm ô nhiễm môi trường sống của chúng, 

giới thiệu những loài xâm lấn vào hệ sinh thái của chúng, xây dựng hạ tầng trên đường bay của chúng, trồng trọt trên các vùng đất, chặt cây, lái ô tô, đốt nhiên liệu, vân vân và vân 

vân. Cho đến thời điểm này, phần lớn các cuộc thảo luận về những vấn đề trên chủ yếu tập trung vào “bảo tồn”, tức là nhìn nhận vấn đề ở cấp độ quần thể và loài. Tuy nhiên, đến 

thời điểm này chúng ta cũng nhận ra rằng chính những hoạt động kể trên của loài người đã và đang gây hại cho từng cá thể thể động vật trên quy mô rộng, khiến đây trở thành 

một vấn đề lớn đối với phúc lợi của từng cá thể động vật, cũng như đối với công tác bảo tồn quần thể và loài.

Về mặt lịch sử, các phong trào về phúc lợi động vật và các phong trào về bảo tồn thường thiếu sự giao tiếp với nhau, thậm chí đôi khi còn xảy ra xung đột. Một lí do quan trọng đó là, 

những người ủng hộ công tác bảo tồn thường mong muốn bảo vệ các quần thể hoang dã để duy trì một số hoạt động của con người, đặc biệt là săn bắn và đánh bắt, trong khi những 

người ủng hộ phúc lợi động vật vẫn đang đặt câu hỏi trước vấn đề này, và những người theo chủ nghĩa giải phóng động vật thì hoàn toàn phản đối các hoạt động đó. Và những hoạt 

động có định hướng bảo tồn như kiểm soát loài gây hại và tái thả động vật thường gây hại cho những loài động vật liên quan. Tuy nhiên, hiển nhiên là trong một thế kỷ mà rất nhiều 

hoạt động của con người đang gây ra hàng loạt vấn đề về cả bảo tồn và phúc lợi động vật, giữa hai lĩnh vực này sẽ có nhiều lo ngại chung hơn là điểm khác biệt. Cần có một cách nhìn 

và kế hoạch hành động để kết hợp cả hai phong trào đang trên đà phát triển này lại với nhau, để cùng đương đầu với những vấn đề chung mà hai bên đều cần giải quyết.

Trong bối cảnh đó, các vườn thú và thuỷ cung đóng một vai trò quan trọng và phức tạp. Một mặt, các cơ sở này về cơ bản bị phản đối bởi những người theo chủ nghĩa giải phóng 

động vật, bởi lẽ chúng đều đang giữ động vật trong ‘điều kiện nuôi nhốt’. Thứ hai, các vườn thú và thuỷ cung là đối tượng chính của các quan ngại về phúc lợi động vật bởi lẽ động 

vật sinh sống tại đó có thể có chất lượng cuộc sống tốt hoặc tồi tệ, tuỳ theo đó là loài nào, phụ thuộc vào nhân viên chăm sóc, và điều kiện của cơ sở chăm sóc. Các cơ sở chăm sóc 

tốt đã phản hồi tích cực trước những quan ngại này thông qua các chương trình nghiên cứu, sáng kiến đổi mới và theo dõi giám sát được thiết kế để cải thiện phúc lợi của động 

vật đang được họ chăm sóc. Thứ ba, nhiều vườn thú và thuỷ cung tham gia vào các hoạt động bảo tồn; nếu các hoạt động này được lựa chọn và thực hiện với sự cân nhắc về phúc 

lợi động vật, chúng có tiềm năng sẽ cải thiện phúc lợi của động vật hoang dã cũng như đóng góp vào công tác bảo tồn loài và quần thể. Cuối cùng, các vườn thú và thuỷ cung có 

thể truyền tải thông điệp của mình đến một lượng lớn công chúng và do đó có tiềm năng khơi dậy sự cảm thông và khuyến khích họ hành động theo những hướng mà sẽ ủng hộ 

phúc lợi và bảo tồn động vật sống trong điều kiện được tự do.

Trong bối cảnh đó, các vườn thú và thuỷ cung đóng một vai trò quan trọng và phức tạp. Một mặt, các cơ sở này về cơ bản bị phản đối bởi những người theo chủ nghĩa giải phóng 

động vật, bởi lẽ chúng đều đang giữ động vật trong ‘điều kiện nuôi nhốt’. Thứ hai, các vườn thú và thuỷ cung là đối tượng chính của các quan ngại về phúc lợi động vật bởi lẽ động 

vật sinh sống tại đó có thể có chất lượng cuộc sống tốt hoặc tồi tệ, tuỳ theo đó là loài nào, phụ thuộc vào nhân viên chăm sóc, và điều kiện của cơ sở chăm sóc. Các cơ sở chăm sóc 

tốt đã phản hồi tích cực trước những quan ngại này thông qua các chương trình nghiên cứu, sáng kiến đổi mới và theo dõi giám sát được thiết kế để cải thiện phúc lợi của động 

vật đang được họ chăm sóc. Thứ ba, nhiều vườn thú và thuỷ cung tham gia vào các hoạt động bảo tồn; nếu các hoạt động này được lựa chọn và thực hiện với sự cân nhắc về phúc 

lợi động vật, chúng có tiềm năng sẽ cải thiện phúc lợi của động vật hoang dã cũng như đóng góp vào công tác bảo tồn loài và quần thể. Cuối cùng, các vườn thú và thuỷ cung có 

thể truyền tải thông điệp của mình đến một lượng lớn công chúng và do đó có tiềm năng khơi dậy sự cảm thông và khuyến khích họ hành động theo những hướng mà sẽ ủng hộ 

phúc lợi và bảo tồn động vật sống trong điều kiện được tự do.

Xã hội ngày nay chưa có nhiều các cơ quan, cơ sở hay tổ chức coi vấn đề phúc lợi động vật hoang dã là mối quan tâm hàng đầu. Các vườn thú và thuỷ cung có thể gánh vác 

vai trò quan trọng này bằng cách áp dụng những gì được trình bày trong tài liệu Chiến lược Phúc lợi động vật của Hiệp hội Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới này.

Giáo sư David Fraser
Chương trình Phúc lợi động vật, Đại học British Columbia, Vancouver, BC, Canada
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Quỹ phúc lợi động vật quốc tế (IFAW)

Bạn sẽ ngạc nhiên khi đọc tài liệu Chiến lược Phúc lợi động vật đối với Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới. Quá trình chuẩn bị cho cuốn sách chắc hẳn đã được đầu tư không 

ít công sức và suy nghĩ, và những nguyên tắc cũng như khuyến nghị về phúc lợi động vật trong cuốn sách đều rất kỹ lưỡng và được nghiên cứu cẩn thận. Mặc dù Quỹ phúc 

lợi động vật quốc tế tin rằng động vật hoang dã thuộc về tự nhiên hoang dã, chúng tôi công nhận rằng có những động vật hoang dã được nuôi giữ dưới sự chăm sóc của 

con người vì nhiều lí do. Theo quan điểm của chúng tôi, phúc lợi của những cá thể động vật đang sống trong điều kiện nuôi nhốt này nên là mối quan tâm hàng đầu. Vì lí 

do này, sáng kiến khởi xướng về phúc lợi động vật của WAZA là đặc biệt quan trọng, và một khi được thực hiện, nó sẽ cải thiện cuộc sống của động vật tại các vườn thú và 

thuỷ cung trên toàn thế giới. Chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến WAZA và những nỗ lực của họ.

Tổ chức nhân đạo quốc tế (HSI)

Có hàng ngàn vườn thú và thuỷ cung trên toàn thế giới đang hoạt động với cơ sở vật chất, phương pháp và triết lý không hề phù hợp với những tiêu chuẩn căn bản nhất của 

phúc lợi động vật. Tài liệu Chiến lược Phúc lợi động vật đối với Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới cung cấp những hướng dẫn thiết thực, khoa học, bao gồm cả hướng dẫn về 

mặt quản lý, nhằm thúc đẩy sự cải cách của ngành công nghiệp này trong một số lĩnh vực cốt yếu. HSI hoan nghênh tinh thần lãnh đạo của WAZA, và hy vọng được thấy 

những nỗ lực của WAZA sẽ tạo ra những thay đổi ý nghĩa cho động vật tại các vườn thú và thuỷ cung, kể cả các vườn thú, thủy cung không phải là thành viên của Hiệp hội.

Tổ chức Bảo vệ động vật Thế giới (WAP)

Các vườn thú và thuỷ cung có tiềm năng đóng một vai trò thiết yếu trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, nếu được quản lý đúng cách và theo phương 

pháp tốt nhất. Tài liệu Chiến lược Phúc lợi động vật đối với Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới ghi nhận tầm quan trọng của việc kết hợp những mối quan tâm về phúc lợi 

động vật với kế hoạch quản lý của các vườn thú và thuỷ cung hiện đại. Tổ chức Bảo vệ động vật Thế giới hoan nghênh cách tiếp cận minh bạch và quyết liệt này của WAZA 

và hy vọng những nỗ lực của WAZA sẽ mang lại sự thay đổi tích cực cho động vật hoang dã tại các vườn thú và thuỷ cung trên toàn cầu.

Tổ chức FOUR PAWS

FOUR PAWS tích cực hướng đến mục tiêu từng bước cải thiện phúc lợi động vật tại các vườn thú. Do đó, chúng tôi thực sự trân trọng cam kết của WAZA khi cố gắng thúc 

đẩy các vườn thú và thuỷ cung thực hành những tiêu chuẩn cao hơn dành cho phúc lợi của các loài động vật, và chúng tôi hoan nghênh tài liệu Chiến lược Phúc lợi động 

vật đối với Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng việc thực hành nghiêm túc những hướng dẫn này sẽ đóng góp vào việc cải thiện phúc lợi của động 

vật tại các vườn thú và thuỷ cung, cũng như sẽ tác động tích cực đến những thay đổi trong cộng đồng vườn thú trên toàn cầu.

Hiệp hội Hoàng gia phòng chống ngược đãi động vật (RSPCA)

Việc nuôi giữ động vật dưới sự chăm sóc của con người đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, không chỉ dừng lại ở việc ngăn không cho động vật phải chịu đựng đau đớn, mà 

còn cần đảm bảo động vật được sống một cuộc sống tốt đẹp. RSPCA tán dương WAZA bởi đã công nhận điều này trong tài liệu Chiến lược Phúc lợi động vật đối với Vườn 

thú và Thuỷ cung Thế giới, và bởi đã cung cấp những hướng dẫn vô cùng thiết thực cho các vườn thú và thuỷ cung nhằm đạt được mục tiêu này. RSPCA hy vọng sẽ được 

thấy các vườn thú và thuỷ cung trên toàn thế giới sử dụng Chiến lược này để đạt được những cải thiện thực sự trong cuộc sống của động vật mà họ chăm sóc.

Tổ chức Phúc lợi động vật hoang dã (Wild Welfare)

Tổ chức Phúc lợi Động vật hoang dã hoàn toàn ủng hộ tài liệu Chiến lược Phúc lợi động vật đối với Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới. Tài liệu này sẽ trở thành kế hoạch chi 

tiết mà tất cả vườn thú và thuỷ cung sẽ dựa theo để định hướng các nỗ lực của mình nhằm liên tục cải thiện chất lượng chăm sóc và phúc lợi động vật tại cơ sở của mình. 

Đối với những vườn thú và thuỷ cung đang nỗ lực để chứng minh ý nghĩa trong sự tồn tại của mình, họ không những phải trưng bày động vật theo những cách khuyến 

khích công chúng tham quan tôn trọng, thấu hiểu và bảo vệ thế giới tự nhiên, mà còn phải chứng tỏ rằng họ đang cung cấp những tiêu chuẩn phúc lợi cao nhất có thể. Tài 

liệu này sẽ đóng vai trò dẫn đường cho tất cả các vườn thú và thuỷ cung.
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Chúng tôi giới thiệu tháp nhu cầu Maslow với một mô hình cây nhằm thể hiện mục tiêu của Chiến lược Phúc lợi động vật đối với Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới, đó là nhằm 

định hướng sự chú ý về phúc lợi động vật tới các mục cao nhất của tháp Maslow về sự mạnh khỏe và phúc lợi. Rễ cây đại diện cho các yêu cầu cơ bản quan trọng cho sự sống 

còn, bao gồm các hệ thống dinh dưỡng, được hiểu rõ thông qua kinh nghiệm và khoa học. Phần thân cây, chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu thể chất và an toàn của động 

vật. Tán lá là tập hợp các hoạt động đa dạng và phức tạp liên quan đến phúc lợi mà thiết kế và công tác quản lý vườn thú và thủy cung tốt nhất có thể tạo ra cho động vật. 

Những con chim đang bay từ cây đại diện cho lý tưởng của các vườn thú và thủy cung — giữ lại và khuyến khích khả năng tự nhiên của động vật. Cũng như một cái cây cung 

cấp môi trường sống phức tạp cho các loài khác, một vườn thú hoặc thủy cung có thể nuôi dưỡng phúc lợi của động vật vượt xa cả giới hạn của chính nó.

T H Á P  N H U  C Ầ U  M A S L O W
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C H Ă M  S Ó C  Đ Ộ N G  V ẬT  H O A N G  D Ã

Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể đối với hiểu biết về động vật và 

khoa học phúc lợi động vật. Điều này đã dẫn đến những thay đổi lớn trong các vườn thú 

và thủy cung hiện đại. Trong quá khứ, vườn thú và thủy cung là nơi động vật được “trưng 

bày” nhằm mang lại niềm vui cho du khách, vườn thú và thủy cung ngày nay phải là trung 

tâm cho phúc lợi động vật. Các cơ sở này phải đảm bảo cung cấp các điều kiện chăm sóc 

tốt nhất cho động vật mà họ chăm sóc. Cùng với sự phát triển của kiến thức khoa học về 

động vật, những hiểu biết này cũng phải được áp dụng một cách nhất quán.

Trong khi tiếp tục có những thách thức trong việc thực hiện toàn cầu các tiêu chuẩn 

phúc lợi động vật; với thái độ khác nhau, kỳ vọng xã hội và khuôn khổ pháp lý và pháp 

luật khác nhau; tất cả các vườn thú và thủy cung đều có thể đóng vai trò quan trọng 

trong việc cải thiện cuộc sống của những động vật dưới sự chăm sóc của họ. Chiến lược 

Phúc lợi động vật đối với Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới khuyến nghị rằng các vườn 

thú và thủy cung nên áp dụng một mô hình phúc lợi đơn giản — mô hình ‘Năm yếu 

tố về phúc lợi động vật (Five Domains)’ — và các cam kết về đảm bảo phúc lợi động 

vật trong mọi hoạt động và cho tất cả động vật dưới sự chăm sóc của họ. Chiến lược 

khuyến nghị tiếp tục công tác giáo dục và đào tạo nhân viên về phúc lợi động vật và cam 

kết nghiên cứu về phúc lợi động vật, áp dụng kiến thức về phúc lợi động vật trong thiết 

kế khu trưng bày và trở thành các trung tâm hàng đầu về phúc lợi động vật.

Trong khi mục tiêu của Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Thế giới (WAZA) là hành động 

bảo tồn toàn diện, Chiến lược này khẳng định cam kết của WAZA trong việc dẫn dắt các 

thành viên của Hiệp hội, cũng như các vườn thú và thủy cung chưa phải là thành viên 

trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, và năng lực đảm bảo phúc lợi động vật.

Chiến lược Phúc lợi động vật đối với Vườn thú và Thuỷ cung Thế giới cung cấp 

hướng dẫn về cách thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn về phúc lợi chấp nhận 

được và phương pháp thực hành tốt nhất. Nó phác thảo các biện pháp nâng 

cao phúc lợi động vật, hành động mà WAZA mong đợi từ các thành viên, và nó 

hỗ trợ sự cải thiện liên tục của các công tác đảm bảo phúc lợi động vật tích cực 

trong cộng đồng lớn hơn của các vườn thú và thủy cung.

Để đạt được điều này, WAZA kêu gọi các thành viên và tất cả các vườn thú và thủy cung:

• cố gắng đạt được các tiêu chuẩn phúc lợi cao cho các động vật dưới sự chăm 

sóc của họ;

• là những người đi đầu, những người vận động cho phúc lợi động vật, và là 

người tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền; và

• cung cấp môi trường tập trung và nhu cầu về thể chất và hành vi của động vật.

T Ổ N G  Q U A N     |   Tó m  t ắ t

Chúng tôi tin rằng các vườn thú và thủy cung có trách nhiệm đạt được các tiêu chuẩn cao về 

phúc lợi động vật để hỗ trợ các mục tiêu của họ với tư cách là các tổ chức bảo tồn hiện đại.

SMITHSONIAN’S NATIONAL ZOOLOGICAL PARK, DC, USA
A zoo staff member provides training to encourage natural behaviour in a sea lion.
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T Ổ N G  Q U A N     |   K h u y ế n  n g h ị

Chương 1: Phúc lợi Động vật và cách đánh giá

1. Xây dựng điều lệ về phúc lợi động vật tại cơ sở, phản ánh cam kết rõ ràng đối với 

các nguyên tắc đảm bảo phúc lợi động vật.

2. Đáp ứng nhu cầu thể chất và hành vi của động vật trong chăm sóc. Điều này bao 

gồm việc tạo cơ hội cho chúng có những thách thức và lựa chọn mà chúng mong 

muốn bất cứ khi nào có thể thực hiện được.

3. Tìm cách liên tục cải thiện hiểu biết về phúc lợi động vật để thúc đẩy tốt hơn các 

trạng thái phúc lợi tích cực đối với tất cả các loài được chăm sóc tại cơ sở.

4. Thực hiện các quy trình giám sát phúc lợi động vật dựa trên cơ sở khoa học sử 

dụng các chỉ số phù hợp với trạng thái thể chất/chức năng của động vật và các 

hoạt động mang tính hành vi của chúng.

5. Sử dụng mô hình ‘Năm yếu tố’ để hiểu và đánh giá các trạng thái phúc lợi động 

vật khác nhau.

6. Quảng bá kiến thức và hiểu biết về phúc lợi động vật và các hoạt động quản lý của 

cơ sở tới cộng đồng (các vườn thú và thủy cung) lớn hơn.

Chương 2: Theo dõi và Quản lý Phúc lợi Động vật

1. Coi hoạt động công nhận dựa trên điều kiện phúc lợi động vật là ưu tiên. Điều này có thể 

thực hiện thông qua hiệp hội vườn thú và thủy cung khu vực hoặc bằng cách áp dụng các 

tiêu chuẩn phúc lợi và giám sát được các quốc gia hoặc khu vực khác sử dụng.

2. Đảm bảo nhân viên chăm sóc động vật được đào tạo và có chuyên môn khoa học 

phù hợp, cập nhật xu hướng phát triển mới nhất trong lĩnh vực sức khỏe thú y và 

các phương pháp theo dõi phúc lợi, và xây dựng mối liên hệ với các cơ quan và tổ 

chức sự nghiệp khác nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế.

3. Phát triển và duy trì văn hóa làm việc thực hiện báo cáo và giám sát thường xuyên 

tình trạng sức khỏe và hành vi của động vật. Duy trì và cập nhật các bảng thông 

tin ghi chép về động vật.

4. Sử dụng các nghiên cứu mới nhất về phúc lợi động vật, hợp tác với các đơn vị khác 

nhằm xây dựng dữ liệu phúc lợi động vật ‘nền tảng’ đối với từng cá thể và từng 

nhóm động vật để có thể so sánh với những dữ liệu mới.

5. Giám sát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và khắc phục những yếu tố rủi ro đối 

với phúc lợi động vật. Xây dựng kế hoạch di chuyển động vật phù hợp với các tiêu 

chuẩn quốc gia và quốc tế tương ứng. Yêu cầu rằng các tiêu chuẩn và thực hành về 

phúc lợi động vật tại cơ sở áp dụng được kiểm tra và đảm bảo ở mức tương ứng 

hoặc trên mức tiêu chuẩn quy định trong tài liệu Chiến lược này và theo các chính 

sách phúc lợi động vật của các hiệp hội vườn thú và thủy cung khu vực.

6. Tuyển dụng các bác sĩ thú y, nhà sinh vật học, nhà khoa học về phúc lợi động vật, và 

các chuyên gia hành vi có kinh nghiệm đối với nhiều loài động vật nhằm đảm bảo tiêu 

chuẩn cao về phúc lợi và chăm sóc thú y, bao gồm cả cá biện pháp can thiệp phòng bệnh.

7. Đối với việc chăm sóc trọn vòng đời động vật, cần phát triển các kế hoạch chăm 

sóc thú y toàn diện và cả các chính sách đặc biệt bao gồm công tác chăm sóc theo 

nhu cầu đặc biệt của động vật non, bị ốm, bị thường, và động vật già, nếu cần.

8. Lập kế hoạch để ngăn ngừa và giải quyết các dịch bệnh ở động vật, bao gồm việc 

truyền bệnh giữa động vật và con người, và đảm bảo rằng có thể thực hiện các quy 

trình cách ly ngay khi cần thiết.

Chương 3: Làm giàu môi trường

1. Xây dựng kỹ năng chuyên môn cho nhân viên, văn hóa nội bộ và cam kết thực 

hiện chiến lược và hoạt động làm giàu trong việc quản lý hàng ngày đối với tất cả 

các động vật dưới sự chăm sóc của các bạn. Thường xuyên xem xét các chiến lược 

và hoạt động này và duy trì việc đào tạo nhân viên liên tục trong lĩnh vực này.

2. Giới thiệu các hoạt động làm giàu khác nhau cung cấp những thách thức, lựa 

chọn và sự thoải mái cho động vật để phát triển tối đa hóa sức khỏe tâm lý 

của chúng. Thay đổi chúng khi thấy thích hợp và tạo điều kiện để kích thích 

chúng thể hiện các hành vi tự nhiên đa dạng theo đặc trưng của từng loài.

3. Sử dụng phương pháp huấn luyện tích cực làm đồ làm giàu và là công cụ huấn luyện.

4. Đánh giá thành công và những thất bại trong hoạt động làm giàu với các vườn 

thú và thủy cung khác nhằm cải thiện công tác của các bạn cũng như kiến 

thức và hoạt động của các cơ sở khác.

5. Kết hợp kế hoạch làm giàu môi trường vào thiết kế và các đợt nâng cấp khu trưng bày.

6. Chia sẻ những câu chuyện làm giàu với khách tham quan để mở rộng hiểu 

biết và giáo dục thông tin sinh học và phúc lợi động vật.

7. Sử dụng các hoạt động làm giàu cụ thể, có mục tiêu, được thiết kế để đáp ứng 

nhu cầu hành vi cụ thể.

Chương 4: Thiết kế khu trưng bày

1. Xác định các đặc điểm môi trường hỗ trợ phúc lợi động vật tốt cho từng loài cụ 

thể và sử dụng các tiêu chí này là các tiêu chí chính trong tất cả các thiết kế và 

các đợt nâng cấp khu trưng bày; đảm bảo các tính năng phù hợp với loài dựa 

trên tư vấn dựa trên khoa học, cập nhật nhất.

2. Nỗ lực nhằm đảm bảo rằng các nhu cầu vật chất và hành vi của động vật được 

đáp ứng. Cung cấp những thách thức môi trường khuyến khích sự tò mò và sự 

chú ý của động vật, cũng như lựa chọn được tiếp cận với các yếu tố tự nhiên, 

bao gồm cả những thay đổi theo mùa. Đồng thời, đáp ứng những thay đổi của 

động vật hoặc nhóm động vật theo thời gian.

3. Đảm bảo rằng các khu trưng bày cho phép tách động vật khi cần, nhằm phục 

vụ công tác quản lý phúc lợi động vật.

4. Đảm bảo rằng nhân viên có thể an toàn và dễ dàng tham gia vào việc bảo trì, 

chăm sóc và huấn luyện để giúp động vật có được cuộc sống phong phú và 

thỏa mãn mà không bị stress hoặc tổn thương.

5. Giám sát nhằm đánh giá chất lượng thiết kế khu trưng bày. Tìm các giải pháp 

sáng tạo và chia sẻ thông tin với các đơn vị khác.

6. Giải thích về phúc lợi động vật tại các khu trưng bày và cung cấp cho du khách 

thông tin về các hoạt động cá nhân mà họ có thể thực hiện để giúp cải thiện 

phúc lợi của động vật ở bất kỳ nơi nào.

7. Xem xét việc cung cấp các tính năng cho phép liên tục có nhiều lựa chọn phù 

hợp với loài hoặc cho phép động vật kiểm soát môi trường sống của chúng.
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Chương 5: Các chương trình sinh sản và Lập kế hoạch Bộ sưu tập

1. Giới thiệu và thực hiện các kế hoạch nhân giống và các khuyến nghị về quản lý 

loài phù hợp với các kế hoạch bảo tồn loài tổng thể và tìm cách giảm thiểu hậu quả 

tiêu cực đối với động vật.

2. Tạo thuận lợi cho việc quản lý phúc lợi tích cực trong các sự kiện nhân giống thông qua 

việc sử dụng hoạt động, ví dụ, theo dõi động dục, tách động vật và quan sát động vật.

3. Sử dụng nhân viên chuyên nghiệp, với sự tham gia của chuyên gia bên ngoài nếu cần 

thiết, để giám sát các vấn đề về phúc lợi động vật liên quan đến hoạt động sinh sản.

4. Khi nhân giống động vật để tái thả, cần chú ý nhằm đảm bảo cân bằng giữa phúc 

lợi động vật với khả năng sinh tồn trong tự nhiên và khả năng phục hồi các quần 

thể hoang dã.

5. Xây dựng và sử dụng chính sách rõ ràng về tiêu hủy nhân đạo, trong đó nêu rõ các 

hoàn cảnh áp dụng tiêu hủy nhân đạo và người được ủy quyền thực hiện.

6. Đảm bảo rằng các cân nhắc về phúc lợi động vật theo loài cụ thể được tích hợp 

hoàn toàn vào kế hoạch trưng bày dài hạn đảm bảo động vật có thể được chăm sóc 

trọn đời và có điều kiện phúc lợi cao trong suốt cuộc đời của chúng.

7. Đảm bảo rằng trong quá trình xem xét nhập động vật về cơ sở, tất cả động vật đều 

đến từ các nguồn không gây ảnh hưởng đến quần thể hoang dã, hoặc không tiếp 

tay cho hoạt động sinh sản động vật hoang dã phục vụ mục đích thương mại, nơi 

phúc lợi động vật có thể bị ảnh hưởng.

Chương 6: Phúc lợi Bảo tồn

1. Xây dựng hoạt động phúc lợi động vật như một thành phần trong tất cả các hoạt 

động bảo tồn và các dự án được tổ chức của các bạn hỗ trợ.

2. Làm việc với các tổ chức bảo tồn tại thực địa và hợp tác về mặt kiến thức và kỹ 

năng về phúc lợi động vật liên quan đến hoạt động tại hiện trường của họ, bao 

gồm, ví dụ, các dự án tái thả động vật.

3. Đánh giá liệu những tác động về mặt phúc lợi động vật trong những can thiệp khi 

quản lý động vật có thể được bù đắp bởi lợi ích về mặt bảo tồn hay không.

4. Nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của các chương trình bảo tồn loài có tích các 

hoạt động đánh giá phúc lợi động vật.

5. Hãy chắc chắn rằng trong công tác bảo tồn của bạn, và của các đối tác bảo tồn 

của bạn, nhu cầu của mỗi cá thể và thúc đẩy phúc lợi động vật tích cực luôn luôn 

được xem xét đến.

Chương 7: Nghiên cứu về Phúc lợi Động vật

1. Ưu tiên nghiên cứu các hoạt động đảm bảo phúc lợi động vật và giám sát phúc lợi 

khi phối hợp với các trường đại học, cơ quan nghiên cứu và các tổ chức chăm sóc 

động vật khác.

2. Tiếp tục sử dụng và áp dụng các phát hiện dựa trên nghiên cứu khoa học đáng tin 

cậy nhằm hỗ trợ phúc lợi động vật tốt trong công tác quản lý vườn thú và thủy cung.

3. Sử dụng một ủy ban đạo đức, phúc lợi và nghiên cứu động vật, hoặc cơ quan tương 

tự, với sự tham gia của các đại diện từ (tổ chức) bên ngoài nhằm xem xét và giám 

sát các hoạt động nghiên cứu và thúc đẩy sự chặt chẽ khoa học trong hoạt động tại 

cơ sở của các bạn.

Chương 8: Hợp tác về Phúc lợi Động vật

1. Trở thành một trung tâm được công nhận về chuyên môn phúc lợi động vật và hỗ 

trợ và tư vấn cho các tổ chức khác về phúc lợi động vật.

2. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên có liên quan, bao gồm quản lý động vật và nhân 

viên thú y, hợp tác chặt chẽ với nhau và được cập nhật về các tiêu chuẩn chuyên 

môn về sức khỏe và phúc lợi động vật.

3. Cộng tác và hợp tác với các trường đại học, cơ quan nghiên cứu và các cơ sở chăm 

sóc động vật khác để hiểu rõ hơn về tình trạng phúc lợi và tri giác của động vật.

4. Hợp tác với các tổ chức phúc lợi động vật và các chuyên gia phúc lợi động vật bên 

ngoài, thông qua đại diện của họ tại ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật, hoặc các 

ban tương tự, trong việc đánh giá phúc lợi động vật tại cơ sở của các bạn.

5. Hợp tác hoặc “song hành” với các cơ sở chăm sóc động vật cần hướng dẫn để đạt 

được kết quả phúc lợi tích cực cho những động vật dưới sự chăm sóc của họ. Điều 

này có thể thực hiện thông qua trao đổi nhân viên, cơ hội đào tạo, trao đổi thông 

tin về quy trình, thủ tục hoặc tài trợ kinh phí.

Chương 9: Tham gia và Tương tác với Khách tham quan

1. Tránh sử dụng động vật trong bất kỳ trải nghiệm tương tác với con người nào khi 

phúc lợi của chúng có thể bị xâm phạm .

2. Thực hiện đánh giá phúc lợi động vật cụ thể và giám sát liên tục tất cả từng cá thể 

động vật riêng được sử dụng trong các trải nghiệm tương tác với con người. Rút 

động vật khỏi các hoạt động đó nếu hành vi và các dấu hiệu khác cho thấy động 

vật trở nên khó chịu hơn.

3. Đảm bảo rằng thông điệp đi kèm với tất cả các trải nghiệm tương tác và ý nghĩa 

của bất kỳ hoạt động thuyết trình có liên quan nào đều nhằm là nâng cao nhận 

thức về bảo tồn và/hoặc đạt được các kết quả về bảo tồn cụ thể.

4. Không thực hiện, đóng góp hoặc tham gia vào các hoạt động trình diễn động vật, 

trưng bày hoặc các trải nghiệm tương tác mà động vật phải thực hiện những hành vi 

không tự nhiên. Bảo tồn loài nên là thông điệp và/hoặc mục đích quan trọng nhất.

5. Đặt ra các quy trình nhằm đảm bảo rằng tất cả động vật trong vườn thú hoặc thủy 

cung đều được đối xử với sự tôn trọng. Điều này bao gồm cách động vật được mô 

tả và trưng bày.

6. Giải thích, thông qua các buổi nói chuyện, bảng chỉ dẫn và/hoặc các bài thuyết trình, 

cách thức cải thiện phúc lợi động vật đang được thực hiện tại cơ sở của các bạn.

7. Tiếp cận và sử dụng kiến thức và chuyên môn là nền tảng cho việc đánh giá hiệu 

quả của công tác giáo dục môi trường khi xem xét phát triển các trải nghiệm tương 

tác với động vật nhằm đảm bảo rằng những hoạt động này mang lại lợi ích.

4. Xây dựng chính sách và quy trình nghiên cứu đảm bảo rằng trong tất cả các nghiên 

cứu liên quan đến động vật, bất kỳ mối lo ngại nào tới phúc lợi động vật đều được 

xác định rõ ràng và những yếu tố ảnh hưởng được giảm thiểu, chỉ mang tính nhất 

thời, và hợp lý theo các mục tiêu của nghiên cứu.

5. Tích cực hỗ trợ các đối tác nghiên cứu nhằm thúc đẩy trạng thái phúc lợi động vật tích cực.

6. Khuyến khích y học bảo tồn (hay còn có tên gọi khác là y học sinh thái, hay địa chất 

môi trường) như một lĩnh vực hoạt động dựa trên nghiên cứu nội bộ nhằm tăng 

cường phúc lợi động vật nói chung và phúc lợi bảo tồn nói riêng.
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Mối tương quan toàn cầu của việc phát triển tài liệu Chiến lược Vườn thú và Thủy cung 

Thế giới do Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Thế giới (WAZA) thống nhất với sự gia 

tăng đáng kể về mối quan tâm toàn cầu tới phúc lợi động vật và công tác quản lý đảm 

bảo phúc lợi động vật, vốn đã xảy ra trong vòng 25 năm qua, và đặc biệt trong 15 năm 

gần đây. Có rất nhiều ví dụ về các hoạt động xuyên quốc gia, khu vực và tại các quốc 

gia khác nhau nhằm cải thiện phúc lợi động vật, một số trong đó được liệt kê dưới đây.

Đầu tiên, sáng kiến phúc lợi động vật toàn cầu của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đã 

được khởi xướng vào năm 2001, việc xây dựng 14 tiêu chuẩn phúc lợi động vật cho 

các loài hoặc các hoạt động tập trung vào động vật khác nhau, bởi mỗi tiêu chuẩn 

đã hoàn thiện, các thành viên chính thức của OIE, hiện đang có 180 quốc gia, đã bỏ 

phiếu kín lựa chọn các tiêu chuẩn này. Ngoài ra cũng cần lưu ý tới các hoạt động xây 

dựng năng lực phúc lợi động vật của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên 

Hợp Quốc (FAO), sự phát triển của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) về Kỹ thuật 

Quản lý Phúc lợi Động vật, và lãnh đạo khu vực tư nhân toàn cầu của các tổ chức như 

Cung ứng An toàn Giá cả Mọi nơi (SSAFE), tất cả được thiết kế để tích hợp phúc lợi 

động vật vào các quy trình thực hành tốt.

Tương tự, các hiệp hội thú y quốc tế và quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đại 

diện cho các ngành nông nghiệp khác nhau đã áp dụng chính sách phúc lợi động vật 

và các công ty chế biến và phân phối thực phẩm xuyên quốc gia ngày càng yêu cầu các 

nhà cung cấp của họ đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể về phúc lợi động vật. Hơn nữa, các 

tổ chức ngân hàng lớn, như Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC, công ty con của Tập 

đoàn Ngân hàng Thế giới), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) và Tập 

đoàn Rabobank, đã hoặc đang phát triển các tiêu chí cho vay bao gồm, một điều kiện 

tiên quyết cho một khoản vay, rằng các khách hàng nông nghiệp của họ phải đáp ứng 

các tiêu chuẩn phúc lợi động vật.

Cuối cùng, các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (trước đây 

là Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới), Tổ chức Nhân đạo trong Nuôi trồng Thế giới 

(CIWF) và những tổ chức khác đang tiếp tục có ảnh hưởng tích cực thông qua các sáng 

kiến và dự án khác nhau, bao gồm một đề xuất yêu cầu Liên Hiệp Quốc đưa ra một 

tuyên bố chung về phúc lợi động vật, Dự án Chỉ số Bảo vệ Động vật, xếp hạng chính 

sách phúc lợi động vật của chính phủ các quốc gia bằng cách sử dụng một tập hợp các 

chỉ số cốt lõi, và dự án Đánh giá kinh doanh đảm bảo phúc lợi động vật (BBAW).

Chiến lược này nhằm tăng cường hơn nữa những thay đổi lớn đã xảy ra trong các vườn 

thú và thủy cung hiện đại trong 20 năm qua - những thay đổi đã được hướng dẫn bằng 

việc công bố Chiến lược bảo tồn vườn thú thế giới vào năm 1993, , Chiến lược Bảo tồn 

và Phát triển Bền vững Toàn cầu trong năm 2009 và Chiến lược Bảo tồn Vườn thú và 

Thủy cung Thế giới sửa đổi vào năm 2015. Lưu ý rằng vai trò chính của Chiến lược này 

là hướng dẫn. Nó nêu bật một số hoạt động mà vườn thú và thủy cung có thể có tác 

động tiêu cực đến sức khỏe động vật, làm thế nào những tác động đó có thể được giảm 

thiểu và hướng sự chú ý đến các cách tiếp cận có thể góp phần thúc đẩy và nhận biết 

các trạng thái phúc lợi tích cực. Nó không bao gồm các tiêu chuẩn phúc lợi động vật 

đã được quy định trước đó. Nó cũng không tìm cách áp đặt những thay đổi chính sách 

liên quan đến phúc lợi động vật lên các vườn thú và thủy cung, mặc dù có một số lĩnh 

vực được đề xuất thay đổi thích hợp. Điều này phù hợp với Quy tắc Đạo đức và Phúc 

lợi Động vật WAZA, được thông qua vào năm 2003 (xem phụ lục).

Trên phạm vi quốc tế, thực hiện các bước thiết thực để cải thiện phúc lợi động vật 

trong các vườn thú và thủy cung của một quốc gia có thể được coi là một ‘hành trình’, 

nơi những người tham gia đạt tới các giai đoạn khác nhau. Một số cơ sở sẽ được ở giai 

đoạn mới bắt đầu, một số đã ở giai đoạn giữa và một số khác đã đi được một quãng 

đường đáng kể. Hơn nữa, động lực phức tạp của các yếu tố tương tác chính ảnh 

hưởng đến hành trình ở các quốc gia khác nhau sẽ xác định lộ trình và tốc độ chính 

xác của hành trình này trong từng trường hợp. Những yếu tố này có thể bao gồm các 

yêu cầu về văn hóa xã hội, các giới luật tôn giáo, các vấn đề đạo đức, ràng buộc về 

kinh tế, mức độ và tính chất của hoạt động chính trị, quan điểm lịch sử và thực tế về 

vị trí của động vật trong xã hội. Tuy nhiên, mức độ khác nhau rõ ràng về hành trình 

của các thành viên trong nội bộ WAZA cung cấp cơ hội đáng kể cho những tương tác 

mang tính xây dựng giữa những các thành viên đã đạt được những tiến bộ đáng kể và 

những thành viên ở giai đoạn mới xuất phát. Việc sử dụng Chiến lược này nhằm tạo 

thuận lợi cho sự tham gia mang tính xây dựng giữa các thành viên.

Cụ thể hơn, Chiến lược này cung cấp hướng dẫn cho các vườn thú và thủy cung 

nhằm đạt được các tiêu chuẩn cao về phúc lợi động vật, hỗ trợ cho các mục tiêu 

bảo tồn, giáo dục, nghiên cứu và giải trí của họ. Nó đưa ra hướng dẫn ngắn gọn 

về hiểu biết khoa học hiện tại về phúc lợi động vật và cách đánh giá phúc lợi động 

vật (Chương 1). Nó ghi nhận rằng để đạt được các tiêu chuẩn phúc lợi cao thì cần 

phải có sự giám sát dựa trên cơ sở khoa học đối với công tác chăm sóc tốt cho động 

vật, và những mô tả ngắn gọn cách thức khách quan để thực hiện (Chương 2). Việc 

giám sát và chăm sóc đó cần tập trung cả vào việc giảm thiểu các trạng thái phúc 

L Ờ I  N Ó I  ĐẦU

Việc phát triển tài liệu Chiến lược này vừa phản ánh và đóng góp cho các 

sáng kiến khác được thiết kế nhằm nâng cao hiểu biết toàn cầu về phúc 

lợi động vật và ý nghĩa của nó.
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lợi tiêu cực và thúc đẩy các trạng thái phúc lợi tích cực phù hợp mỗi khi có thể. Các 

sáng kiến làm giàu môi trường được nhân viên đưa ra để cung cấp thử thách và lựa 

chọn cho động vật (Chương 3), thiết kế khu trưng bày nhằm tăng cường sự thoải 

mái, niềm vui, mối quan tâm, và sự tự tin của động vật (Chương 4) là những yếu tố 

quan trọng trong việc khuyến khích các trạng thái phúc lợi tích cực cho động vật.

Chiến lược này thừa nhận rằng một số hoạt động như nhân giống, dịch chuyển, tái 

thả lại tự nhiên hay các hoạt động tương tự, được thiết kế nhằm hỗ trợ phát triển 

bền vững các quần thể loài tại các vườn thú và thủy cung và trong tự nhiên, đôi khi 

có thể làm tổn hại đến phúc lợi động vật (Chương 5) . Tuy nhiên, nó lưu ý rằng khi 

các hoạt động đó được thực hiện, nên áp dụng các phương pháp giảm thiểu các hậu 

quả tiêu cực đối với phúc lợi động vật với mục đích quản lý loài bền vững (Chương 

6). Vì vậy, mục tiêu tổng thể là, làm hài hòa các mục tiêu bảo tồn động vật hoang 

dã và phúc lợi động vật, mỗi khi có thể.

Chiến lược nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng một phương pháp tiếp cận 

dựa trên bằng chứng khoa học cho cả công tác quản lý phúc lợi động vật và hoạt 

động nghiên cứu vườn thú và thủy cung (Chương 7). Hơn nữa, nó nhấn mạnh giá 

trị của việc cộng tác và cởi mở với các đồng nghiệp bên ngoài và các bên quan tâm 

khác sẵn sàng tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận và các hoạt động trong lĩnh 

vực này (Chương 8). Mục đích là để mở rộng hoạt động, nền tảng kinh nghiệm và 

kỹ năng hỗ trợ cho tất cả các yếu tố quan trọng của công tác quản lý phúc lợi động 

vật được thiết kế nhằm cải thiện cuộc sống của các động vật tại vườn thú và thủy 

cung. Cuối cùng, trong khi ghi nhận nhu cầu của du khách, tầm quan trọng của 

việc bảo vệ và tăng cường phúc lợi của động vật trong tất cả các hoạt động tương 

tác với du khách cũng được nhấn mạnh (Chương 9).

Mỗi chương được trình bày với phần khuyến nghị tập trung chủ yếu vào những vấn đề phát 

triển chính sách được đề xuất ngay từ đầu. Sau đó, là phần tài liệu nội dung của chương 

đó, và kết thúc bằng một danh sách các hoạt động có thể chuyển thành hành động cụ thể.

Trong quá trình xây dựng Chiến lược này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các tác 

giả và các tổ chức đã tham gia đóng góp (xem trang 4) cũng như những người đóng 

góp bổ sung sau đây: Georgina Allen, Andrew Baker, Tiffany Blackett, Miriam Brandt, 

Lee Ehmke, Frank Göritz, Brij Gupta, Becca Hanson, Robert Hermes, Thomas Hildeb-

randt, Warner Jens, David Jones, Pia Krawinkel, Jörg Luy, Lance Miller, Leo Oosterwe-

ghel và Greg Vicino. David Fraser đã vui long giúp viết Lời tựa, Júlia Hanuliaková cung 

cấp bản vẽ kim tự tháp chăm sóc sức khỏe, Georgina Allen hỗ trợ chỉnh sửa và Megan 

Farias, cùng với Martha Parker và Peter Riger, đã thiết kế tài liệu Chiến lược này. Chúng 

tôi rất cảm ơn những người đã nhận xét, góp ý cho các bản thảo của Chiến lược, gồm: 

Heather Bacon, Claire Bass, Sally Binding, Wen-Haur Cheng, Ros Clubb, Peter Clark, 

Neil D’Cruze, Danny de Man, Gerald Dick, Peter Dollinger, Dag Encke, Karen Fifield, 

Jenny Grey, Myfanwy Griffith, Robert Hubrecht, Jörg Junhold, Ron Kagan, Thomas 

Kauffels, Theo Pagel, Thomas Pietsch, Peter Pueschel, Alex Rübel, Simon Tonge, Wil-

liam van Lint, Kris Vehrs, Gisela von Hegel, Sally Walker và John Werth. Vườn thú 

Houston đã hào phóng tài trợ việc phát triển tài liệu Chiến lược này.

Chúng tôi rất biết ơn đóng góp của các thành viên Hội đồng WAZA và những đại 

biểu, với các đại diện từ cộng đồng vườn thú và thủy cung, và các cơ sở giáo dục, đã 

tham dự hai Hội thảo chiến lược trong năm 2013 và 2015. Chúng tôi đặc biệt cảm 

ơn các đại diện của các tổ chức phi chính phủ về phúc lợi động vật quốc tế đã hỗ trợ 

chúng tôi trong việc phát triển Chiến lược này: Tổ chức FOUR PAWS, Tổ chức Nhân 

đạo Quốc tế (HSI), Quỹ Phúc lợi Động vật Quốc tế (IFAW), Hiệp hội Hoàng gia 

Ngăn chặn sự tàn ác đối với động vật (RSPCA), Liên đoàn các trường đại học về phúc 

lợi động vật (UFAW), Tổ chức Phúc lợi hoang dã (Wild Welfare) và Tổ chức Bảo vệ 

động vật thế giới (World Animal Protection). Đáng buồn thay, Peter Pueschel (Giám 

đốc chương trình Thỏa thuận môi trường quốc tế, IFAW) đã qua đời trong quá trình 

xây dựng Chiến lược này. Ký ức của ông sẽ sống mãi trong những trang tài liệu này.

David J. Mellor

Susan Hunt

Markus Gusset

VƯỜN THÚ HOUSTON, TX, HOA KỲ
Một con gà có túi Attwater nguy cấp nở tại Vườn thú Houston
và được chăm sóc trước khi được thả trở lại tự nhiên.
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GIỚI THIỆU

Trong một thế giới ngày càng đô thị hóa, các vườn thú và thủy cung hướng tới mục 

tiêu kết nối con người với thiên nhiên. Là cầu nối quan trọng giữa con người và thế 

giới tự nhiên, vườn thú và thủy cung cho phép mọi người trải nghiệm động vật hoang 

dã trong môi trường an toàn và hấp dẫn. Chúng cũng góp phần bảo tồn đa dạng sinh 

học của thế giới, đồng thời giúp tăng cường hiểu biết về động vật hoang dã và vai trò 

quan trọng của chúng. Ngoài ra, thông qua việc cải thiện giáo dục môi trường, nhận 

thức của cộng đồng, vận động và các hoạt động khác, vườn thú và thủy cung khuyến 

khích công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã và môi trường tự nhiên.

Các vườn thú và bể cá hàng đầu đặt phúc lợi động vật là ưu tiên cao nhất trong các hoạt 

động của họ. Trong khi bảo tồn động vật hoang dã là mục đích chính của vườn thú và bể 

cá hàng đầu, tìm cách đạt được tình trạng phúc lợi động vật tích cực là hoạt động cốt lõi.

Các vườn thú và thủy cung duy trì các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao bằng cách sử 

dụng kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế để hướng dẫn việc quản lý tất cả các 

loài mà họ nuôi giữ. Hơn nữa, họ cung cấp cơ hội kết hợp khoa học động vật hoang dã 

và khoa học phúc lợi động vật để nâng cao kiến thức về loài cụ thể cần thiết để đảm bảo 

sự sinh tồn và công tác quản lý phúc lợi của động vật hoang dã và các động vật khác.

Những kỳ vọng của xã hội về các lối đối xử chấp nhận được và không thể chấp nhận 

được đối với động vật, chủ yếu là động vật có vú và chim, đã thay đổi khi sự hiểu biết 

về nhu cầu vật chất và hành vi của chúng tăng lên. Ngày nay, cộng đồng có sự quan 

tâm đáng kể về các tiêu chuẩn phúc lợi động vật tốt được duy trì như thế nào khi các 

thực hành liên quan đến bảo tồn được áp dụng cho động vật hoang dã. Bảo tồn và 

quản lý phúc lợi động vật được liên kết chặt chẽ, tạo cơ hội phát triển các giải pháp 

thực dụng nhằm tăng cường mục đích nâng cao phúc lợi và bảo tồn loài đồng thời 

kiểm soát các yêu cầu đôi khi còn xung đột của hai hoạt động này.

MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC NÀY LÀ GÌ?

Các vườn thú và thủy cung hiện đại chủ yếu tồn tại với mục đích bảo tồn động vật 

hoang dã, sử dụng hoạt động thực địa, giáo dục môi trường, nhận thức cộng đồng, 

hoạt động quảng bá, các chương trình nhân giống, gây quỹ, hợp tác nghiên cứu và 

quan hệ hợp tác để đạt được mục tiêu của họ. Một vườn thú hoặc thủy cung hiện 

đại sử dụng thông tin, bằng chứng và kiến thức mới nhất để đạt được nhiệm vụ bảo 

tồn và có cam kết liên tục phát triển trong công tác chăm sóc động vật toàn diện 

theo các phương pháp tốt nhất.

Tài liệu Chiến lược Vườn thú và Thủy cung Thế giới do Hiệp hội Vườn thú và Thủy 

cung Thế giới cung cấp hướng dẫn về cách thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn phúc lợi 

động vật chấp nhận được và những thực hành tốt nhất có liên quan trong khuôn khổ 

này. Nó cũng cung cấp thông tin để hỗ trợ các vườn thú và thủy cung thể hiện hiểu 

biết về phúc lợi động vật của họ và áp dụng vào hành động.

Bản chất đa dạng của bộ sưu tập động vật trong các vườn thú và thủy cung mang tới 

những thách thức lớn hơn trong công tác quản lý so với thường gặp tại các tổ chức có 

sự tập trung vào ít các loài hơn, chẳng hạn như những đơn vị trong ngành chăn nuôi. 

Kiến thức cần thiết tương ứng do vậy cũng sâu rộng hơn nhiều. Vì vậy, nhu cầu cập 

nhật các phương pháp quản lý mới mang tính khoa học nhằm hỗ trợ cải tiến liên tục 

trong chăm sóc động vật cũng lớn hơn. Điều này đòi hỏi sự cam kết cao về chính sách 

tổ chức và nhân viên có kiến thức, chuyên môn thực tế phù hợp. Đây là những thành 

phần thiết yếu để đạt được phúc lợi động vật tốt.

ĐẠO ĐỨC VỀ ĐỘNG VẬT VÀ PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Cần phân biệt giữa đạo đức về động vật và phúc lợi động vật. Đạo đức về động vật giải 

quyết các câu hỏi liên quan đến cách các nhóm người quyết định điều chỉnh hành vi 

của họ, chẳng hạn như các quyết định họ đưa ra về những gì là hợp pháp và chấp nhận 

G IỚ I  T H I Ệ U

Tài liệu Chiến lược này là một hướng dẫn cho các vườn thú và thủy 

cung nhằm đạt được các tiêu chuẩn cao về phúc lợi động vật, hỗ 

trợ cho các mục tiêu của tổ chức bảo tồn hiện đại.

PANTANAL, BRAZIL
Caiman
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C A M  K Ế T  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I  L À :

• phấn đấu nhằm đạt được các tiêu chuẩn phúc lợi cao cho động vật dưới sự chăm 

sóc của chúng tôi;

• là những người lãnh đạo, ủng hộ và cố vấn đáng tin cậy về phúc lợi động vật; và

• cung cấp môi trường tập trung vào nhu cầu về thể chất và hành vi của động vật.

Đ Ể  Đ ẠT  Đ Ư Ợ C  Đ I Ề U  N ÀY,  C H Ú N G  T Ô I  C A M  K Ế T :

• đối xử tôn trọng với tất cả các động vật tại vườn thú và thủy cung của mình;

• đưa ra các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao làm trọng tâm chính trong các 

hoạt động chăm sóc;

• đảm bảo rằng tất cả các quyết định chăm sóc động vật đều dựa trên cơ sở khoa 

học mới nhất về phúc lợi động vật và khoa thú y;

• xây dựng và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp về chăm sóc và đảm bảo phúc 

lợi động vật, kỹ năng và những tư vấn thực hành tốt nhất;

• tuân thủ các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cụ thể được quy định bởi các hiệp 

hội vườn thú và thủy cung khu vực và WAZA; và 

• tuân thủ các quy tắc, quy định và luật pháp quốc gia cũng như các điều khoản 

quốc tế liên quan đến chăm sóc và phúc lợi động vật.

được trong việc theo đuổi mục đích của họ, và điều gì là không, và căn cứ cho những 

quyết định đó. Do đó, đạo đức về động vật có thể được coi là nhằm xác định cơ sở dựa 

trên giá trị cho tất cả các tổ chức chăn nuôi, bao gồm các vườn thú và thủy cung, nhằm 

đạt tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao trong hoạt động của họ. Có một số lý thuyết đạo 

đức liên quan đến điều này, nhưng một cuộc thảo luận về các thuyết đó nằm ngoài 

phạm vi của tài liệu Chiến lược này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong bối cảnh này, cam 

kết chính để đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về phúc lợi động vật trong hoàn cảnh 

thực tế của mỗi vườn thú và thủy cung, và cam kết bình đẳng đối với các tổ chức này 

là để cải thiện các điều kiện phúc lợi nếu cần, chủ yếu là dựa trên quan điểm đạo đức.

Có hai đặc điểm chính của phúc lợi động vật có liên quan đến các vườn thú và thủy cung. 

Đầu tiên là đáp ứng nhu cầu sinh tồn cơ bản về thức ăn, nơi trú ẩn, sức khỏe và an toàn. 

Thứ hai là tăng cường phúc lợi của chúng trên những yêu cầu tối thiểu cần để sống sót 

này bằng cách tăng cường cơ hội cho động vật có trải nghiệm tích cực, tập trung, ví dụ, 

vào sự thoải mái, niềm vui, sở thích và sự tự tin của chúng. Mặc dù mục tiêu sẽ là đạt được 

cả hai điều này, nhưng có những trường hợp không dễ áp dụng. Ví dụ, một kế hoạch bảo 

tồn khẩn cấp cần đảm bảo sự sống sót của một số loài bị đe dọa đôi khi có thể quan trọng 

hơn lên mục tiêu kép này. Cần phải ghi nhận rằng trong khi môi trường dưới mức tối ưu 

có thể đạt được một số thành công trong ngắn hạn, chúng có thể ít có khả năng hỗ trợ các 

kết quả bảo tồn trong dài hạn. Các nhà quản lý và nhân viên chăm sóc động vật phải cố 

gắng hết sức để cung cấp trải nghiệm tích cực cho động vật, bất kể điều kiện về tài nguyên, 

năng lực, giới hạn về cơ sở vật chất và nhu cầu bảo tồn.

Những điều này và các vấn đề khác cũng được giới thiệu trong tài liệu Chiến lược 

này. Chương đầu tiên cung cấp thông tin ngắn gọn về sự hiểu biết dựa trên khoa học 

hiện tại của chúng tôi về phúc lợi động vật và cách đánh giá nó. Các chương tiếp theo 

phác thảo việc áp dụng của việc theo dõi và quản lý phúc lợi động vật; làm giàu môi 

trường; thiết kế khu trưng bày động vật; chương trình sinh sản và lập kế hoạch phát 

triển bộ sưu tập; phúc lợi bảo tồn; nghiên cứu phúc lợi động vật; quan hệ hợp tác 

trong lĩnh vực phúc lợi động vật; và sự tham gia và tương tác với khách tham quan.

Các vườn thú và thủy cung hàng đầu thế giới là thành viên của WAZA tiếp 

tục cam kết hoạt động vì phúc lợi động vật. Tuyên bố sau đây phác thảo cơ 

sở cam kết của các thành viên WAZA:

T U Y Ê N  B Ố  C A M  K Ế T  P H Ú C  L Ợ I 
Đ Ộ N G  V ẬT  C Ủ A  W A Z A

Các vườn thú và thủy cung có trách nhiệm 

đạt được các tiêu chuẩn cao về phúc lợi động 

vật nhằm hỗ trợ các mục tiêu trở thành các tổ 

chức bảo tồn hiện đại.



LINH CẨU

VƯỜN THÚ LEIPZIG, ĐỨC                                                                                                                                              
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KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện cam kết của chúng tôi với các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao, Chiến lược 

phúc lợi động vật của vườn thú và thủy cung thế giới kêu gọi các tổ chức thành viên:

1. Xây dựng điều lệ về phúc lợi động vật nhằm giúp tổ chức của bạn phản ánh cam kết 

rõ ràng với đối với các nguyên tắc về phúc lợi động vật.

2. Đáp ứng nhu cầu về thể chất và hành vi của động vật khi chăm sóc cho chúng. Điều 

này bao gồm tạo cơ hội cho động vật có được những thách thức và lựa chọn mà 

chúng mong muốn, khi có thể.

3. Tìm cách tiếp tục nâng cao kiến thức về phúc lợi động vật để thúc đẩy tốt hơn các 

trạng thái phúc lợi tích cực đối với tất cả các loài động vật đang được cơ sở của các 

bạn chăm sóc.

4. Thực hiện các quy trình giám sát phúc lợi động vật dựa trên cơ sở khoa học sử dụng 

các chỉ số phù hợp với trạng thái thể chất/chức năng và các hành vi của động vật.

5. Sử dụng mô hình ‘Năm yếu tố (Five Domains)’ để hiểu và đánh giá các trạng thái 

phúc lợi động vật khác nhau.

6. Thúc đẩy kiến thức và hiểu biết về phúc lợi động vật và biện pháp quản lý ở phạm vi 

cộng đồng rộng lớn hơn.

GIỚI THIỆU

Phúc lợi động vật là gì? Làm thế nào để áp dụng những ý tưởng về phúc lợi động 

vật cho các vườn thú và thủy cung? Mặc dù có một số cách nghĩ khác nhau về phúc 

lợi động vật, ngành khoa học về lĩnh vực này tiếp tục phát triển, trong đó trọng tâm 

chính là tập trung vào các loài động vật có vú và chim. Mô tả sau đây về phúc lợi động 

vật (Tổ chức Thú y Thế giới - OIE) sẽ cung cấp những thông tin hữu ích:

Phúc lợi động vật nghĩa là cách thức một động vật đối phó với các điều 

kiện trong môi trường nó sinh sống. Một con vật ở trong tình trạng phúc 

lợi tốt (như được chỉ ra bởi bằng chứng khoa học) nếu nó khỏe mạnh, 

thoải mái, được nuôi dưỡng tốt, an toàn, có thể thể hiện hành vi bản năng 

và nếu nó không phải chịu đựng những trạng thái khó chịu như đau đớn, 

sợ hãi và đau khổ. Phúc lợi động vật tốt đòi hỏi phải có biện pháp phòng 

bệnh và điều trị thú y, có nơi trú ẩn thích hợp, có chế độ quản lý, dinh 

dưỡng, xử lý và giết mổ nhân đạo. Phúc lợi động vật nhằm chỉ trạng thái 

của động vật; lối đối xử mà một con vật nhận được được bao gồm các yếu 

tố khác như điều kiện chăm sóc, chăn nuôi và lối đối xử nhân đạo.

Phúc lợi động vật chỉ trạng thái của một con vật, bao gồm các cảm giác và cảm xúc chủ 

quan mà nó trải nghiệm được do sức khỏe thể chất và những ảnh hưởng của môi truon-

wgf xung quanh. Chẳng hạn, một con vật có thể trải qua những trạng thái tiêu cực như 

cảm giác đói nếu không có đủ thức ăn, đau đớn nếu nó bị thương, và sợ hãi nếu bị đe dọa. 

Một con vật thường tìm cách giảm hoặc tránh những điều này và những trải nghiệm tiêu 

cực khác, đặc biệt là khi các yếu tố đó ở mức độ nghiêm trọng và sẽ được coi là ở trạng 

thái phúc lợi tiêu cực (hoặc thấp) nếu không thể giảm, tránh khỏi những trải nghiệm này.

Những tiến bộ trong khoa học phúc lợi động vật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc xem xét các trạng thái tâm lý của động vật khi đánh giá phúc lợi theo thời gian. 

Do đó, không chỉ là nhu cầu thể chất/chức năng của động vật cần sự chú ý trong 

việc chăm sóc động vật tại các vườn thú và thủy cung, mà là cả sự tích hợp của 

những yếu tố này với các khả năng của động vật để chúng có nhiều trải nghiệm. Do 

đó, khoa học phúc lợi động vật không chỉ xác nhận rằng động vật có thể có những 

trải nghiệm tiêu cực, mà còn chứng minh sự tồn tại của những trải nghiệm tích 

cực. Vì vậy, phúc lợi động vật được hiểu là liên tục thay đổi từ rất thấp đến rất cao.

Việc thúc đẩy các trạng thái phúc lợi động vật tích cực đòi hỏi các cách tiếp cận 

khác nhau nhằm giảm thiểu các trạng thái phúc lợi động vật tiêu cực. Các vườn thú 

và thủy cung hiện đại nên hoạt động để giảm thiểu sự xuất hiện của các trạng thái 

tiêu cực ở động vật, và đồng thời, nỗ lực thúc đẩy các trạng thái tích cực.

Vậy, các trạng thái phúc lợi động vật tích cực là gì? Nói chung, động vật trải qua 

trạng thái phúc lợi tích cực khi nhu cầu về thể chất và hành vi của chúng được đáp 

ứng và khi môi trường cung cấp cho chúng những thách thức và lựa chọn phù hợp 

với chúng theo thời gian. Xuyên suốt tài liệu Chiến lược này, các vườn thú và thủy 

cung được khuyến khích hướng đến các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao bằng cách 

sử dụng các phương pháp được thiết kế cho phép động vật có những trải nghiệm 

tích cực. Điều này đòi hỏi cần phải hiểu các nguyên tắc dựa trên khoa học, khuyến 

khích nghiên cứu và nhận ra tầm quan trọng của chuyên môn của nhân viên, kỹ 

năng giám sát và chăm sóc thú y.

Hàng ngàn loài động vật khác nhau được chăm sóc trong các vườn thú và thủy cung trên 

toàn thế giới, vì vậy việc quản lý phúc lợi của chúng rất phức tạp, xét về kiến thức đa dạng 

cần có. Cho đến nay, phúc lợi của các loài thú lớn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. 

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như voi và một số loài linh trưởng, các tiêu chuẩn 

chăm sóc liên quan đến phúc lợi được hiểu rõ nhất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải 

làm, đặc biệt là với các loài động vật có vú ít được nghiên cứu, chim, và các động vật có 

xương sống khác. Một thách thức lớn là liên tục mở rộng kiến thức và chuyên môn cần 

thiết để quản lý các loài, và để hiểu rõ hơn về cách mà vườn thú hoặc môi trường thủy 

C H Ư Ơ N G  1 :  P H Ú C  L Ợ I  Đ Ộ N G  VẬT  VÀ  C ÁC H  ĐÁ N H  G IÁ 

Cam kết của chúng tôi là thực hiện tốt công tác đảm bảo phúc lợi động 

vật tại vườn thú và thủy cung.
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cung và chăn nuôi có tác động đến phúc lợi động vật, để cuối cùng, có thể thúc đẩy tình 

trạng phúc lợi tích cực đối với tất cả các loài động vật. Một số vườn thú và thủy cung đã 

thành lập các cơ sở dành riêng cho việc nâng cao hiểu biết của chúng ta về phúc lợi động 

vật (xem trường hợp nghiên cứu 1.1).

SINH TỒN, THÁCH THỨC VÀ LỰA CHỌN

Để một động vật có trải nghiệm tích cực, trước tiên cần phải đáp ứng nhiều nhu cầu/

chức năng cơ bản của con vật. Nhu cầu cơ bản của động vật đóng vai trò quan trọng 

đối với sự sống còn của nó; ví dụ, nhu cầu cần oxy, nước, thức ăn và cân bằng nhiệt, 

tránh bị tổn thương và bệnh nặng. Chỉ khi những điều này và những nhu cầu sinh 

tồn khác được đáp ứng, những trải nghiệm tiêu cực liên quan (ví dụ như khó thở, 

khát, đói, khó chịu và đau đớn) sẽ được giảm thiểu, khi đó động vật mới có thể có 

những trải nghiệm tích cực. Chỉ giải quyết các trải nghiệm tiêu cực liên quan đến sự 

sinh tồn không nhất thiết làm phát sinh các trải nghiệm tích cực, mà điều đó có thể 

chỉ thay đổi trạng thái phúc lợi từ tiêu cực sang trung tính.

Trải nghiệm của một con vật cũng bị ảnh hưởng bởi nhận thức của nó về hoàn cảnh 

bên ngoài và mức độ động lực của nó tham gia vào các hành vi khác nhau mà nó thấy 

xứng đáng thực hiện; đó là, kinh nghiệm sống liên quan đến các cơ hội hành vi của 

nó. Do đó, công tác quản lý vườn thú và thủy cung cần phải đáp ứng nhu cầu sinh tồn 

cơ bản của động vật theo cách phù hợp với loài nhằm giảm thiểu các trạng thái phúc 

lợi tiêu cực, và cũng nên thiết lập môi trường và các chế độ chăm sóc liên quan nhằm 

thúc đẩy các trạng thái phúc lợi tích cực. 

Nhiều vườn thú và thủy cung đã hướng tới việc cung cấp những thách thức và lựa 

chọn hấp dẫn cho động vật, và tìm cách phát triển những cách thức đầy sáng tạo để 

mở rộng phạm vi trải nghiệm tích cực cho động vật. Lựa chọn có thể bao gồm địa 

điểm có thức ăn và loại thức ăn, tương tác hay không tương tác với các động vật khác, 

hoặc cung cấp các môi trường khác nhau với các điều kiện khác nhau. Những thách 

thức có thể thuộc về thể chất hoặc trí tuệ của động vật, liên quan đến các cơ hội có 

được loại thức ăn mong muốn và các phần thưởng khác. Các thách thức phải phù 

hợp với loài và được thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng cá thể động 

vật và tiếp tục tăng cường tính thử thách cũng như tính đa dạng.

Điều quan trọng là mỗi tổ chức phải có đủ nhân viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết 

để đảm bảo rằng vấn đề phúc lợi động vật được quan tâm. Điều này liên quan đến việc 

đánh giá và quản lý liên tục đối với phúc lợi và hoàn cảnh sống của động vật, bao gồm 

cả sức khỏe thể chất và phản ứng đối với môi trường của chúng. Nhân viên phải luôn 

cập nhật và chia sẻ các kỹ năng, ví dụ, thông qua phát triển năng lực, tham dự các hội 

thảo hoặc hội nghị chuyên đề có liên quan. 

Nền tảng kiến thức về tất cả các loài động vật trong vườn thú và thủy cung vẫn đang 

phát triển. Các vườn thú và thủy cung nên tiếp tục sử dụng các thông tin đã biết để 

đánh giá phúc lợi động vật ở cấp độ loài cụ thể và đồng thời tìm kiếm, thực hiện các 

nghiên cứu nhằm xây dựng hiểu biết tốt hơn để có thể cải thiện hơn nữa việc theo dõi 

và kết quả tình trạng phúc lợi động vật cho nhiều loài khác nhau hơn. 

Vậy làm sao chúng ta có thể đánh giá phúc lợi động vật? Làm sao để đánh giá trải 

nghiệm chủ quan tiêu cực và tích cực của một động vật? Mô hình ‘Năm yếu tố (Five 

Nghiên cứu tình huống 1.1: 

Nghiên cứu phúc lợi động vật tại các tổ chức động vật học

Có rất nhiều vườn thú và thủy cung tiến hành hoặc đóng góp cho nghiên 

cứu về phúc lợi động vật. Ví dụ, một nhóm các vườn thú Hoa Kỳ đã thực hiện 

một nghiên cứu tại nhiều cơ sở khác nhau kiểm tra phúc lợi của voi (voi Châu 

Á và voi Châu Phi). Mặc dù đây là một nghiên cứu rất lớn, nhiều vườn thú và 

thủy cung đã tiến hành các nghiên cứu nhỏ hơn trên nhiều loài khác (ví dụ: 

phúc lợi của loài vượn lớn). Khi sự giám sát về phúc lợi động vật tăng lên, việc 

tiếp tục xây dựng chuyên môn phù hợp sẽ rất quan trọng; ví dụ, bằng cách 

nghiên cứu các cách thức sáng tạo khác để giám sát các trạng thái phúc lợi 

động vật. Hiệp hội Động vật học Chicago đã thành lập Trung tâm Khoa học 

Phúc lợi Động vật, Hiệp hội Động vật học Detroit thành lập Trung tâm Phúc 

lợi Động vật Vườn thú, và Hiệp hội Động vật học San Francisco đã thành lập 

Trung tâm Bảo tồn và Chăm sóc Sức khỏe. Theo dự đoán rằng trên phạm vi 

quốc tế, khi các vườn thú và thủy cung hướng tới tương lai, ngày càng nhiều 

nơi sẽ phát triển các cơ sở tập trung vào phúc lợi và mục đích giúp đảm bảo 

rằng các động vật nuôi nhốt có thể phát triển mạnh.

Domains)’ được trình bày ở đây là một nền tảng hữu ích để thực hiện các đánh giá một 

cách có hệ thống và có cấu trúc về phúc lợi động vật.

Trải nghiệm chủ quan của động vật không thể đo lường trực tiếp được. Tuy nhiên, 

đánh giá một cách thận trọng những gì có thể ở những loài chúng ta có đủ kiến thức 

sẽ hỗ trợ việc áp dụng các quy trình chăn nuôi đặc trưng cho loài, quy trình chăm sóc 

thú y và các hoạt động làm giàu môi trường nhằm giải quyết phúc lợi động vật.

MỘT NỀN TẢNG HỮU ÍCH: MÔ HÌNH ‘NĂM YẾU TỐ’

Mô hình ‘Năm yếu tố’ không nhằm mục đích trở thành một đại diện chính xác về thể 

chất và chức năng của cơ thể động vật, nhưng nó được thiết kế nhằm tạo điều kiện giúp 

nâng cao hiểu biết về phúc lợi động vật và giúp đánh giá phúc lợi động vật. Mô hình này 

phác thảo bốn yếu tố thể chất/chức năng gồm ‘dinh dưỡng, ‘môi trường’, ‘sức khỏe thể 

chất’ và ‘hành vi’, và yếu tố thứ năm là trạng thái ‘tinh thần’ (Hình 1.1).

VƯỜN THÚ HOUSTON, TX, HOA KỲ  
Voi Châu Á
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Vì phúc lợi là trạng thái bên trong một con vật và được hiểu là những gì con vật 

trải nghiệm một cách chủ quan, mô hình này xác định hai nguồn chính của những 

trải nghiệm tinh thần đó. Đầu tiên là cảm xúc và cảm giác (được gọi chung là ‘trạng 

thái cảm xúc’), thúc đẩy động vật thực hiện các hành vi được coi là cần thiết cho 

sự sống còn của chúng. Điều đó bao gồm tình trạng khát nước thúc đẩy một con 

vật uống nước, cơn đói thúc đẩy nó ăn và nỗi đau cho chúng thấy những điều cần 

tránh. Những yếu tố này và các yếu tố liên quan đến sinh tồn khác thường được đề 

cập trong các yếu tố về ‘dinh dưỡng,‘ môi trường’ và ‘sức khỏe thể chất’. 

Yếu tố thứ tư về ‘hành vi’ cho biết về nguồn trải nghiệm chủ quan thứ hai, có thể là 

tiêu cực hoặc tích cực, và liên quan đến nhận thức của động vật về hoàn cảnh bên 

ngoài của chúng. Các ví dụ tiêu cực bao gồm: mối đe dọa gợi ra nỗi sợ hãi, sự cô lập 

dẫn đến sự cô đơn và thiếu yếu tố kích thích đến sự nhàm chán; và các ví dụ tích 

cực bao gồm: sự an toàn  tạo ra sự tự tin và niềm vui làm tăng cảm giác thỏa mãn.

Xem xét bốn yếu tố đầu tiên cho phép sự xem xét có hệ thống về một loạt các điều 

kiện có thể làm phát sinh loạt các trải nghiệm chủ quan trong yếu tố thứ năm. Tác 

động cuối cùng của tất cả những trải nghiệm này được đánh giá là đại diện cho tình 

trạng phúc lợi của động vật.

P H Ú C  L Ợ I  Đ Ộ N G  V Ậ T  V À  C Á C H  Đ Á N H  G I Á   

Hình 1.1. Mô hình Năm yếu tố để hiểu về phúc lợi động vật, được chia thành các phần về thể chất/chức năng và tinh thần, cung cấp các ví dụ về cách các điều kiện 

bên trong và bên ngoài làm phát sinh các trải nghiệm chủ quan tiêu cực (bất lợi) và tích cực (dễ chịu), các hiệu ứng tích hợp tạo ra tình trạng phúc lợi của động vật 

(sửa đổi từ thông tin đưa ra bởi Mellor & Beausoleil 2015).

Bản chất của các yếu tố tương ứng với các yếu tố thể chất/chức năng thay đổi theo 

thời gian, và nhận thức và trản nghiệm liên quan của động vật cũng vậy, và những 

yêý tố này được cân nhắc tới khi xét đến yếu tố tinh thần của mô hình này. Do đó, 

trạng thái phúc lợi của một động vật tại bất kỳ một thời điểm nào cũng nằm ở sự liên 

tục giữa các thái cực rất cao và rất thấp, và vào những thời điểm khác nhau, phúc 

lợi của nó có thể suy giảm hoặc cải thiện. Mục đích của công tác đánh giá và quản 

lý phúc lợi động vật là nhằm theo dõi, phát hiện và điều chỉnh khi điều kiện phúc 

lợi thấp, và để duy trì phúc lợi cao và tốt nhất là phúc lợi rất tốt (rất cao) khi điều đó 

khả thi trong thực tế.

Cơ hội để thúc đẩy các trạng thái phúc lợi động vật tích cực phù hợp với mô hình 

Năm yếu tố có thể bao gồm:

• Dinh dưỡng: việc tiêu thụ phù hợp các loại thực phẩm bổ dưỡng là trải nghiệm

• thú vị đang diễn ra.

• Môi trường: điều kiện phù hợp mang lại sự thoải mái và an toàn.

• Sức khỏe thể chất: đang có sức khỏe thể chất tốt đảm bảo sức mạnh và sức sống.

• Hành vi: các hoạt động liên quan đến sự đa dạng, lựa chọn và thử thách an toàn 

mà động vật cảm thấy thích trải nghiệm.

• Trạng thái tinh thần hoặc cảm xúc: những trải nghiệm tiêu cực liên quan đến sự 

M Ô  H Ì N H  N Ă M  Y Ế U  T Ố

Y Ế U  T Ố  T H Ể  C H ẤT / C H Ứ C  N Ă N G

DINH DƯỠNG MÔI TRƯỜNG SỨC KHỎE THỂ HÀNH VI

Y Ế U  T Ố  T I N H  T H Ầ NTRẢI NGHIỆM TIÊU CỰC TRẢI NGHIỆM TÍCH CỰC

T R Ạ N G  T H Á I  P H Ú C  LỢ I

Thiếu thức ăn
Thiếu nước uống
Suy dinh dưỡng

Dinh dưỡng phù 
hợp

Có thức ăn

Tiêu cực Tích cực

Thách thức về môi 
trường

Có cơ hội & lựa 
chọn về môi 

trường

Tiêu cực Tích cực

Bệnh
Thương tật

Khỏe mạnh
Mạnh mẽ

Tiêu cực Tích cực

Hạn chế hành vi Thể hiện các 
hành vi

Tiêu cực Tích cực

Đau đớn
Sợ hãi

Căng thẳng
Khó chịu

Suy nhược
Yếu đuối

Choáng váng
Khó thở

Nhàm chán
Thất vọng

Giận dữ

No nê
Thỏa mãn

Tham gia các hoạt 
động có mục tiêu

Chơi đùa
Tò mò

Có sức sống
Điềm tĩnh

An toàn
Vui vẻ

Hòa đồng dễ kết bạn
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sống còn là tối thiểu, và sự thoải mái, niềm vui, sự thích thú và sự tự tin là những 

trải nghiệm tích cực phổ biến.

Do các yếu tố chính của phương pháp này dựa trên sự hiểu biết sinh học về động vật có vú 

và chim đã được nghiên cứu kỹ, nên có thể áp dụng rộng rãi hơn cho các loài khác, miễn 

là các đặc điểm sinh học độc đáo của chúng được xem xét tới. Mặt khác, việc áp dụng mô 

hình này cho các loài khác trong vườn thú và thủy cung sẽ đòi hỏi ý kiến đóng góp từ các 

chuyên gia sinh học về các loài cụ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình này đặt ra các câu 

hỏi một cách hữu ích về cách đáp ứng nhu cầu sinh tồn cơ bản của từng loài, liệu chúng 

có khả năng trải nghiệm niềm vui hay không, và nếu có thì những trải nghiệm đó có thể 

được thể hiện như thế nào và trong hoàn cảnh nào.

ĐÁNH GIÁ PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Một phần quan trọng của các quy trình và thực hành được thiết kế để đảm bảo rằng 

phúc lợi động vật ở các mức độ cao chấp nhận được là nhu cầu cần đánh giá liên tục 

về phúc lợi động vật. Rõ ràng là cả trải nghiệm tiêu cực và tích cực đều có ý nghĩa 

và trạng thái phúc lợi của động vật phản ánh sự cân bằng giữa hai trải nghiệm này. 

Nói chung, tình trạng phúc lợi sẽ là tiêu cực khi trải nghiệm tiêu cực chiếm ưu thế, 

trung tính khi trải nghiệm tiêu cực và tích cực là cân bằng về tổng quan, và là tích 

cực khi trải nghiệm tích cực chiếm ưu thế.

Rõ ràng là kinh nghiệm tiêu cực có hai loại chính. Loại đầu tiên bao gồm những 

hành vi thúc đẩy các hành vi sống còn quan trọng. Ví dụ, sự khó thở thúc đẩy hành 

vi thở, uống khi khát, ăn khi đói và đau đớn thì cần tránh hoặc rút lui khỏi các kích 

thích gây tổn thương. Loại thứ hai, trải nghiệm tiêu cực liên quan đến tình huống, 

bao gồm cả những loại hành vi phản ánh những phản ứng bất lợi của động vật với 

môi trường của chúng. Ví dụ, ở động vật có vú, môi trường xung quanh cằn cỗi 

dẫn đến sự nhàm chán, sự cô lập cá nhân đến sự cô đơn, và đe dọa đến nỗi sợ hãi.

Về loại thứ nhất, các thực hành chăm sóc động vật và thú y tốt tối đa chỉ có thể tạm 

thời vô hiệu hóa các trải nghiệm tiêu cực liên quan tới các hành vi sống còn. Chúng 

(những trải nghiệm tiêu cực) không thể bị loại bỏ hoàn toàn. Về mặt sinh học, chúng 

cần thiết để thúc đẩy động vật cư xử theo cách cho phép chúng có được, ví dụ, ôxy, 

nước và thức ăn để duy trì sự sống, và để tránh hoặc giảm thiểu thương tích.

Về các trải nghiệm tiêu cực liên quan đến tình huống, chúng có thể được thay thế, 

hoặc tránh được bằng cách cung cấp cho động vật cơ hội tham gia vào các hành vi 

mà chúng có thể thấy đáng trải nghiệm. Điều này chủ yếu là qua các hoạt động làm 

giàu môi trường nhằm tạo ra trải nghiệm tích cực. Những trải nghiệm như vậy có 

thể bao gồm cảm giác no nê, thực hiện có mục đích, quan tâm, tò mò, thỏa mãn, có 

bạn đồng hành gắn bó, vui tươi, thoải mái và tự tin.

Kiến thức và chuyên môn là rất quan trọng để thúc đẩy các trạng thái phúc lợi tích 

cực. Hiểu nhu cầu cụ thể của loài có thể làm giảm đáng kể trải nghiệm tiêu cực 

bằng cách áp dụng các kiến thức và kỹ năng liên quan để thúc đẩy các trạng thái 

tích cực. Ví dụ, trải nghiệm tiêu cực của các loài động vật sống quần thể thường liên 

quan đến cấu trúc xã hội không phù hợp của một nhóm và có thể được khắc phục.

VƯỜN THÚ PERTH, ÚC
Một nhân viên vườn thú đánh giá sức khỏe của gấu trúc đỏ. 

Mục tiêu của việc chăm sóc động vật trong vườn thú và thủy cung là để tránh 

những trải nghiệm tiêu cực quan trọng sống còn và đối với các trải nghiệm liên 

quan đến tình huống, là tạo cơ hội cho động vật tham gia vào các hành vi mà chúng 

thấy thích thú hoặc đáng trải nghiệm.

CHỈ SỐ THỂ CHẤT VÀ LÂM SÀNG CỦA PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Nhiều chỉ số (các biến số có thể đo lường được) có sẵn và giúp cung cấp danh sách các 

tiêu chí để theo dõi trạng thái phúc lợi. Chúng cho thấy sự hiện diện hoặc vắng mặt của 

các trạng thái và hành vi thể chất/chức năng cho biết về trạng thái phúc lợi của động vật. 

Do đó, các chỉ số này cho phép xác định các trạng thái phúc lợi tiêu cực, trung lập và tích 

cực và theo dõi và quản lý những thay đổi. Việc sử dụng những chỉ số theo cách này dựa 

trên kết quả nghiên cứu khoa học lâm sàng và thú y qua nhiều năm. Các chỉ số thể chất/

chức năng có thể quan sát được từ bên ngoài hoặc có thể đo lường được từ bên trong và 

thường phù hợp với các yếu tố dinh dưỡng, môi trường và sức khỏe của mô hình Năm 

Yếu Tố (Hình 1.1)

Ví dụ về các chỉ số quan sát được từ bên ngoài bao gồm sự phù hợp về tốc độ tăng trưởng 

và các mốc phát triển ở con non, độ tuổi trưởng thành, thiếu thành công sinh sản ở con 

vật trưởng thành và dáng vẻ chung của động vật liên quan đến sức khỏe và tuổi thọ của 

chúng dưới sự chăm sóc của con người. Một số yếu tố được phác thảo dưới đây:

• Dinh dưỡng: thay đổi về cân nặng và/hoặc điểm đánh tình trạng thể chất, mức 

tiêu thụ nước hoặc thức ăn phù hợp, và/hoặc có hành vi hung hăng khi cho ăn 

cho thấy động vật bị đói.

• Môi trường: thương tích do hạn chế về thể chất từ việc giam cầm chặt chẽ, bằng 

chứng qua hành vi về tác động tiêu cực của các thái cực nhiệt độ và/hoặc dấu 

hiệu bị kích ứng do khí ô nhiễm.

• Sức khỏe: sự hiện diện của các chấn thương như vết cắt, vết bầm tím, trầy xước 

và thay đổi hành vi như thái độ, ngoại hình, tiếng kêu và vận động bị thay đổi; 

có sự hiện diện của tình trạng nhiễm trùng, sốt và tăng nhịp tim.



22A N I M A L  W E L FA R E  S T R AT E G Y   |   W O R L D  A S S O C I AT I O N  O F  Z O O S  A N D  A Q U A R I U M S

P H Ú C  L Ợ I  Đ Ộ N G  V Ậ T  V À  C Á C H  Đ Á N H  G I Á  

Các chỉ số có thể quan sát được từ bên ngoài này, có thể dễ dàng nhìn thấy trong quá 

trình đánh giá qua quan sát của nhân viên, thường là dấu hiệu đầu tiên của các vấn đề 

phúc lợi. Chúng cũng cung cấp thông tin về vấn đề có thể là nguyên nhân và thường chỉ 

ra các hành động khắc phục cần thiết, thường liên quan đến các biện pháp can thiệp trị 

liệu trong quá trình chăn nuôi hoặc thú y.

Các chỉ số đo lường được từ bên trong liên quan đến các điều kiện sinh lý, bệnh lý 

hoặc lâm sàng. Những chỉ số này thường không được sử dụng để theo dõi phúc lợi 

hàng ngày trừ khi liên quan đến một cuộc điều tra bệnh dịch cụ thể hoặc một vấn đề 

phúc lợi khó giải quyết khác. Các ví dụ bao gồm: đo các thông số máu cụ thể về tình 

trạng hydrat hóa, tình trạng dinh dưỡng, khả năng miễn dịch, sự giải phóng của hor-

mone căng thẳng và giải phóng của các hormone khác; đo nồng độ hormone trong 

nước bọt, nước tiểu và phân; Ngoài ra còn có nhiều chỉ số được thiết lập về chức năng 

của tim, phổi, mạch máu, thận, cơ quan tiêu hóa, cơ bắp, hệ xương, hệ thần kinh và 

các cơ quan cảm giác.

QUAN SÁT HÀNH VI ĐỘNG VẬT

Hành vi thường được coi là một chỉ số rõ ràng về trạng thái phúc lợi và sức khỏe của 

động vật, và đã được sử dụng hiệu quả cho mục đích đó trong nhiều thập kỷ. Trong lịch 

sử, nhiều nhà khoa học hành vi đã miễn cưỡng liên kết các kinh nghiệm chủ quan cụ 

thể với các hành vi cụ thể, coi đó là không khoa học.

Tuy nhiên, khoa học phúc lợi động vật hiện đang hỗ trợ ngày càng mạnh mẽ cho ba 

mệnh đề chính: thứ nhất, hành vi cụ thể của động vật có vú, chim và bò sát có thể 

cho biết mục tiêu của chúng; thứ hai, những hành vi được định hướng bởi mục tiêu 

và các phản ứng của động vật khi chúng có hoặc không đạt được những mục tiêu 

đó có thể cho phép suy luận về những trải nghiệm tích cực hoặc tiêu cực đi kèm; 

và thứ ba, trải nghiệm của một động vật có khả năng là tích cực khi nó chủ động 

tham gia vào các hành vi bị thôi thúc cần xử lý từ các mạch thần kinh liên quan 

đến sự củng cố hành vi của não. Tổng hợp lại, điều này tạo cơ sở cho việc diễn giải 

thận trọng hành vi của động vật về những trải nghiệm chủ quan thể đi có kèm là gì.

Yếu tố hành vi của mô hình Năm Yếu Tố (Hình 1.1) có tích hợp điều này và đề cập 

về khả năng nhận thức về hoàn cảnh bên ngoài của động vật và việc chúng có thể 

trải nghiệm cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực. Ví dụ, có bằng chứng hành vi mạnh 

mẽ rằng các động vật có vú có tập tính sống quần thể bị giam nhốt chặt chẽ trong 

các khu trưng bày trống trơ, không có bạn đồng hành và được cung cấp thức ăn 

theo cách chúng chỉ mất thời gian ngắn để tiêu thụ có thể có những trải nghiệm 

tiêu cực, như lo lắng, sợ hãi, thất vọng, cô đơn, buồn chán và trầm cảm . Ở một thái 

Quản lý phúc lợi động vật trong vườn thú và thủy cung 

là một lĩnh vực phức tạp, nơi sự hiểu biết và phương 

pháp dựa trên khoa học đang phát triển nhanh chóng.

VƯỜN THÚ PERTH, ÚC 
Đười ươi
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cực khác, bằng chứng hành vi cho thấy các loài sống theo nhóm như vậy được giữ 

trong môi trường giàu yếu tố kích thích, ví dụ, có cơ hội khám phá, tìm kiếm thức 

ăn hoặc săn mồi, gắn kết và củng cố sự gắn bó, chăm sóc con non, chơi đùa và có 

hoạt động tình dục thường có khả năng có những trải nghiệm tích cực hơn, như 

cảm thấy tràn đầy năng lượng, gắn kết, hòa đồng và cảm giác thỏa mãn.

Việc xem xét phạm vi của các kết quả dựa trên kinh nghiệm của các yếu tố liên 

quan đến tình huống như những điểm nổi bật này cần đánh giá lợi ích tiềm năng 

của việc giới thiệu, duy trì hoặc mở rộng các hoạt động làm giàu môi trường. 

Những quan sát này hỗ trợ mạnh mẽ cho những cam kết được chứng minh rõ ràng 

qua các hoạt động làm giàu môi trường trong lĩnh vực vận hành vườn thú và thủy 

cung (xem Chương 3) và chỉ ra rằng việc đánh giá hành vi có thể cung cấp thông 

tin hữu ích về hiệu quả của việc làm giàu môi trường.

Như đã lưu ý ở trên, những quan sát này chủ yếu đề cập đến động vật có vú và chim, 

và do đó có thể không được áp dụng trực tiếp cho các loài động vật có xương sống 

khác. Tuy nhiên, nhân viên vườn thú và thủy cung có vị trí tốt để phát triển các 

hoạt động làm giàu phù hợp với sự đa dạng của các loài dưới sự chăm sóc của họ và 

coi việc chăm sóc chu đáo và nghiên cứu về công tác chăm sóc động vật nên được 

áp dụng cho tất cả các loài đang được nuôi tại cơ sở của mình.

KẾT LUẬN

Mô hình Năm Yếu Tố cung cấp một mô hình hữu ích và thiết thực cho các vườn 

thú và thủy cung. Bằng cách áp dụng kiến thức về các trạng thái phúc lợi tiêu cực, 

trung lập và tích cực, việc đánh giá phúc lợi động vật là có thể thực hiện được. Đó 

là một nền tảng cho phép người chăm sóc động vật nhận ra và đáp ứng các nhu cầu 

sinh tồn của động vật và giúp tạo cơ hội cho động vật trải nghiệm các trạng thái 

phúc lợi tích cực. Đây là cơ sở để tạo ra thử thách và lựa chọn thú vị cho các động 

vật tại vườn thú và thủy cung.

Quản lý phúc lợi động vật trong vườn thú và thủy cung là một lĩnh vực phức tạp, 

nơi các hiểu biết và phương pháp khoa học đang phát triển nhanh chóng. Và một 

lĩnh vực đặc biệt có nhiều thách thức là sự đa dạng của các loài được chăm sóc tại 

các vườn thú và thủy cung. Do đó, cần phải tiếp tục thu thập kiến thức cụ thể về các 

loài ít được nghiên cứu để giúp hiểu thêm và quản lý một cách thích hợp hơn phúc 

lợi của chúng. Lĩnh vực này cũng đòi hỏi cần có sự đóng góp liên tục từ các chuyên 

gia và các nhà nghiên cứu sinh học về vườn thú và thủy cung.

Đánh giá phúc lợi động vật là một thành phần quan trọng của việc chăm sóc động 

vật hiện đại trong các vườn thú và thủy cung. Phương pháp đánh giá có một số khía 

cạnh và sử dụng các chỉ số dựa trên các điều kiện và hành vi thể chất/chức năng 

phù hợp với trải nghiệm tiêu cực và/hoặc tích cực mà động vật có thể có.

DANH SÁCH KIỂM TRA

Bạn có cập nhật với những tiến bộ khoa học trong việc hiểu và đánh 

giá phúc lợi động vật?

Bạn có chính sách cam kết quản lý phúc lợi động vật một cách thích 

hợp (ví dụ như tuyên bố cam kết của WAZA)?

Các nhân viên của bạn có hiểu cam kết của tổ chức của bạn đối với 

phúc lợi động vật và cách thức thực hiện cam kết này không?

Nhân viên của bạn có được đào tạo để giám sát và quản lý phúc lợi của 

động vật dưới sự chăm sóc của họ không?

Bạn đã giới thiệu cam kết phúc lợi động vật của cơ sở mình với các bên 

liên quan, chẳng hạn như khách tham quan, cơ quan quản lý và những 

người khác chưa?

Cách tiếp cận của bạn đối với phúc lợi động vật có tìm cách đảm bảo 

rằng các trạng thái phúc lợi tiêu cực được giảm thiểu?

Cách tiếp cận của bạn đối với phúc lợi động vật tìm cách thúc đẩy các 

trạng thái phúc lợi tích cực?

GHI CHÚ:

Trăn xiết mồi



GẤU BẮC CỰC

ĐẢO SVALBARD, NA-UY
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Để thực hiện cam kết của chúng tôi với các tiêu chuẩn cao về phúc lợi động vật, 

Chiến lược Phúc lợi động vật của Vườn thú và Thủy cung Thế giới kêu gọi các tổ 

chức thành viên tham gia:

1.  Ưu tiên việc công nhận thành viên dựa trên phúc lợi động vật. Điều này có thể thông 

qua hiệp hội vườn thú và thủy cung khu vực hoặc bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn 

phúc lợi và phương pháp giám sát được sử dụng bởi các khu vực hoặc quốc gia khác.

2. Đảm bảo rằng nhân viên chăm sóc động vật được đào tạo khoa học và có chuyên 

môn phù hợp, theo kịp những phát triển mới nhất trong phương pháp theo dõi 

sức khỏe và phúc lợi động vật, và liên kết với các cơ quan và tổ chức chuyên 

nghiệp khác để chia sẻ kiến thức và thực hành tốt nhất.

3. Phát triển và duy trì văn hóa làm việc trong đó nhân viên thực hành báo cáo và 

giám sát thường xuyên về hành vi và sức khỏe của động vật. Duy trì và cập nhật 

tất cả các hồ sơ động vật liên quan.  

4. Sử dụng nghiên cứu phúc lợi động vật cập nhật, hợp tác với các tổ chức khác để 

thiết lập dữ liệu ‘cơ bản’ về phúc lợi động vật cho từng động vật và cho nhóm 

động vật nhằm cho phép so sánh với dữ liệu mới.

5. Rà soát cách thức động vật được vận chuyển và khắc phục bất kỳ rủi ro nào có thể 

xảy ra gây ảnh hưởng tới phúc lợi động vật. Xây dựng kế hoạch di chuyển động vật 

tuân thủ mọi tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có liên quan. Yêu cầu kiểm tra các tiêu 

chuẩn và thực hành phúc lợi động vật của các tổ chức tiếp nhận động vật và cần 

phải ở mức bằng hoặc cao hơn các tiêu chuẩn được nêu trong Chiến lược này và 

trong các chính sách của các hiệp hội vườn thú và thủy cung khu vực.

6. Tuyển dụng bác sĩ thú y, nhà sinh học, nhà khoa học phúc lợi động vật và chuyên 

gia hành vi có kinh nghiệm làm việc với nhiều loài động vật để đảm bảo tiêu 

chuẩn cao về phúc lợi động vật và chăm sóc sức khỏe thú y, bao gồm các biện 

pháp can thiệp mang tính phòng ngừa. 

7. Liên quan đến công tác chăm sóc động vật trọn đời, cần xây dựng các kế hoạch 

chăm sóc sức khỏe động vật toàn diện, và nếu cần, các chính sách chuyên môn 

bao gồm chăm sóc theo nhu cầu đặc biệt của những con non, bị ốm, bị thương 

và những động vật già yếu.

8. Xây dựng kế hoạch ngăn chặn và giải quyết khả năng bùng phát dịch bệnh, bao 

gồm sự truyền bệnh giữa động vật và con người, và đảm bảo có sẵn các quy trình 

kiểm dịch khi cần.

GIỚI THIỆU

Giám sát phúc lợi động vật rõ ràng là rất quan trọng để quản lý động vật hiệu quả trong 

các vườn thú và thủy cung. Các chỉ số thể chất/chức năng và chỉ số hành vi được đề cập 

trong Chương 1 có thể được sử dụng để phát hiện phúc lợi động vật kém cũng như xác 

định các trải nghiệm tích cực ở động vật. Chúng cũng cho phép xác định các biện pháp 

cải thiện tình trạng phúc lợi kém bằng cách áp dụng các biện pháp can thiệp điều trị 

chăn nuôi và thú y, và/hoặc bằng cách cung cấp cho động vật các cơ hội thể hiện hành 

vi giúp nâng cao phúc lợi. Việc quản lý số lượng lớn các loài khác nhau trong vườn thú 

và thủy cung cũng đòi hỏi nhân viên có trình độ chuyên môn cao và việc cần lập kế 

hoạch và có chính sách hợp lý.

CÁC LOÀI VÀ KIẾN THỨC VỀ LOÀI ĐỘNG VẬT

Như được nêu trong Chương 1, số lượng các loài động vật được nuôi nhốt tại các vườn 

thú và thủy cung gây ra những thách thức đáng kể trong việc giám sát phúc lợi động 

vật. Công tác phát triển chuyên môn cho nhân viên và làm việc với các đơn vị khác để 

phát triển các kiến thức đặc thù của loài là rất quan trọng trong việc tăng cường giám 

sát phúc lợi động vật. Ngoài ra, kiến thức cụ thể của nhân viên và việc phát triển chuyên 

môn để nhân viên hiểu rõ hơn các đặc điểm hành vi và những thay đổi ở từng động vật 

cần phải là ưu tiên hàng đầu.

Đang có nhiều bước tiến trong việc giải quyết những thách thức này thông qua các 

chương trình chứng nhận vườn thú và thủy cung khu vực. Ví dụ, bắt đầu từ năm 2014, 

chương trình của Hiệp hội Sở thú và Thủy cung Úc (ZAA) đã đánh giá tình trạng phúc 

lợi và cải thiện phúc lợi tại các vườn thú và thủy cung thành viên trên một loạt các loài 

động vật khác nhau. Cách tiếp cận này có thể dẫn tới việc nhân viên cần phải cải thiện 

công tác quản lý các khía cạnh thể chất/chức năng của phúc lợi động vật hiện tại, và xác 

định các cách mới để tăng cường phúc lợi bằng cách cung cấp cho động vật những cơ 

hội mà trước đây chưa được ghi nhận để chúng tham gia vào các hành vi mà chúng có 

khả năng thấy đáng trải nghiệm. Khi có thể, các vườn thú và thủy cung nên tìm kiếm 

sự công nhận của các hiệp hội vườn thú và thủy cung trong khu vực, vì nhiều hiệp hội 

này đang dẫn đầu trong việc đánh giá và quản lý chăm sóc động vật hoang dã phù hợp 

với đặc trưng loài.

Lưu giữ hồ sơ chi tiết các quan sát về thể chất, chức năng và hành vi là rất quan trọng 

để quản lý phúc lợi động vật hiệu quả. Hồ sơ này giúp ghi lại thông tin liên tục về tình 

trạng của động vật, bao gồm bất kỳ thay đổi, suy giảm, sự ổn định hoặc cải thiện trong 

các trạng thái phúc lợi động vật. Chúng cũng cho phép ghi lại bất kỳ thay đổi ngoài ý 

muốn nào về công tác quản lý có thể được xác định là chịu trách nhiệm gây ra một vấn 

đề và kết quả của bất kỳ can thiệp có mục đích nào trong công tác chăn nuôi hoặc thú y. 

Những thông tin này không chỉ cung cấp cơ sở để xem xét tác động của thực hành hiện 

tại (xem nghiên cứu tình huống 2.1), mà còn có thể hướng dẫn giới thiệu các phương 

pháp tiếp cận mới nhằm tăng cường phúc lợi (xem nghiên cứu tình huống 2.2). 

C H Ư Ơ N G  2 :  G IÁ M  S ÁT  VÀ  Q UẢ N  LÝ  P H Ú C  L Ợ I  Đ Ộ N G  VẬT

Cam kết của chúng tôi là giám sát tình trạng phúc lợi của động vật để đạt 

được tiêu chuẩn chăm sóc cao.
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Nghiên cứu tình huống 2.1:

Giám sát hành vi có hệ thống là một công cụ có thể được sử dụng để tối ưu hóa 

phúc lợi động vật.  

Nhóm nghiên cứu tại Vương quốc động vật Disney, đã có một chương trình giám 

sát hành vi dài hạn để hỗ trợ quản lý sáu cá thể hổ cái (Panthera tigris). Những cá 

thể hổ này được nuôi theo nhóm, một tình huống quản lý độc đáo trong các sở 

thú. Chương trình giám sát cho phép nhóm theo dõi những thay đổi trong mối 

quan hệ xã hội của những con vật này theo thời gian. Những quan sát này cho 

biết lựa chọn các nhóm xã hội khác nhau để tối đa hóa khả năng tương thích, 

trong khi vẫn duy trì sự thay đổi ở các cá thể khác. Nghiên cứu cũng cho phép 

nhân viên xác định tác động của các hoạt động quản lý khác nhau, kỹ thuật trưng 

bày và tác động của việc xây dựng khu trưng bày tới hành vi của từng động vật. 

Do đó, chương trình giám sát hành vi giúp các quyết định liên quan tới chăm sóc 

động vật có kết quả phúc lợi tối ưu, đồng thời cung cấp thông tin cơ bản quan 

trọng cho các vườn thú khác khi cân nhắc khả năng nuôi nhốt hổ theo nhóm.

VƯƠNG QUỐC ĐỘNG VẬT DISNEY, FL, HOA KỲ 
Hổ

VƯỜN THÚ SAN DIEGO, CA, HOA KỲ
Gấu nâu
 

Nghiên cứu tình huống 2.2: 

Giá trị của việc thường xuyên thu thập dữ liệu phúc lợi động vật.

Ở nhiều sở thú và thủy cung, các nhân viên đánh giá loại hình vận động của động 

vật hàng ngày, nhưng giá trị của việc này có thể giảm đi khi chỉ dành thời gian 

giới hạn cho động vật trong một bối cảnh rất cụ thể. Đối với hầu hết các động vật 

trong vườn thú và thủy cung, sự xuất hiện của các nhân viên có thể chỉ là một cơ 

hội để nhận được thức ăn. Vì mối liên hệ này, cũng hợp lý khi cho rằng sự vắng 

mặt của các nhân viên đồng nghĩa với việc không có cơ hội đó. Như vậy, hành 

vi liên quan đến thức ăn (ví dụ: thăm dò hoặc tìm kiếm thức ăn) hiếm khi xảy ra 

khi nhân viên không có mặt. Theo dõi hàng ngày một con gấu nâu già (Ursus 

arctos) tại Vườn thú San Diego cho thấy mức độ hành vi tìm kiếm thức ăn thấp 

cho đến khi sử dụng một máy cung cấp thức ăn tự động được thiết lập để phân 

phối lượng thức ăn khô ngẫu nhiên trong khoảng thời gian ngẫu nhiên. Sau khi 

cài đặt, các hành vi tìm kiếm thức ăn của con gấu nâu đã tăng lên gấp năm lần và 

tình trạng không vận động và hành vi đi lại rập khuôn giảm. Việc giám sát chi tiết 

cho phép các nhân viên thấy được sự phức tạp của các hành vi tìm kiếm thức ăn 

và thúc đẩy sự thay đổi trong công tác chăm sóc, cùng với sự thay đổi tư tưởng 

trong cách cho động vật ăn.
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CHĂM SÓC ĐỘNG VẬT TRỌN ĐỜI

Nhiều động vật trong các vườn thú và thủy cung dành cả đời trong một môi trường 

được quản lý và có thể xuất hiện ở các độ tuổi từ sơ sinh (con non), còn nhỏ, độ tuổi 

nhỡ, trưởng thành và đã già. Rõ ràng, các quy trình quản lý và giám sát tập trung 

vào phúc lợi cần được thiết kế để quản lý các thay đổi cần thiết đối với các mức độ 

chăm sóc tương đối đối với những con vật khỏe mạnh  hoặc những động vật dễ bị 

tổn thương ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời chúng. Mặc dù chất lượng chăm 

sóc được cung cấp phải tương tự nhau trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời 

chúng, đặc tính chăm sóc sẽ được điều chỉnh (xem nghiên cứu tình huống 2.3). Cách 

tiếp cận này đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nếu không có sẵn tại cơ sở, thì 

nên được tìm kiếm thông qua việc hợp tác với các đơn vị khác.

Tuổi thọ của động vật có thể khác nhau từ tuổi thọ ngắn đến rất dài. Cuộc đời của 

những động vật sống thọ có thể kéo dài nhiều năm, vượt quá độ tuổi với khả năng 

sinh sản của chúng. Việc lập kế hoạch tổ chức lâu dài phải đảm bảo rằng phúc lợi 

được theo dõi và quản lý phù hợp trong suốt cuộc đời của tất cả các loài động vật, 

và nên bao gồm các chiến lược cụ thể để chăm sóc cho cả những động vật già. Làm 

cho môi trường thoải mái hơn, điều chỉnh chế độ ăn uống và kiểm tra các bệnh liên 

quan đến tuổi tác hoặc các bệnh khác là một số ví dụ. Sơ đồ quyết định có tính đến 

các yếu tố này và các yếu tố khác, chẳng hạn như tuổi thọ tự nhiên của loài và mức 

độ và tần suất can thiệp thú y, cũng có thể cần thiết. Tình trạng phúc lợi của một 

động vật già, nếu bị ảnh hưởng, cần được đánh giá thường xuyên để xác định xem 

liệu việc tiêu hủy nhân đạo (hay còn gọi là trợ tử) có thích hợp hơn việc chăm sóc 

thú y lâu dài hay không.

Khi di chuyển động vật, vườn thú và thủy cung cần xây dựng kế hoạch với sự hỗ 

trợ của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để việc tiếp nhận, di chuyển và giao dịch 

động vật không dẫn đến kết quả phúc lợi động vật thấp. Hiệp hội vườn thú và thủy 

cung khu vực có thể có các hướng dẫn có thể được áp dụng cho từng giao dịch. 

CHĂM SÓC THÚ Y

Tư vấn thú y chuyên nghiệp là một phần thiết yếu trong việc chăm sóc và theo dõi tình 

trạng sức khỏe phù hợp cho các động vật tại vườn thú và thủy cung. Luôn phải có bác sĩ 

thú y có đăng ký là thành viên của nhóm quản lý động vật, là nhân viên trực tiếp hoặc 

bằng cách ký hợp đồng với bác sĩ thú y tư nhân hoặc các tư vấn thú y. Số lượng bác sĩ 

thú y cần thiết sẽ phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của vườn thú hoặc thủy cung.

Việc có nhân viên thú y làm trực tiếp tại vườn thú và thủy cung giúp có thông tin sâu 

sắc hơn về hoạt động hàng ngày của cơ sở và cung cấp nhiều cơ hội hơn để quản lý 

sự đa dạng các loài nuôi nhốt tại cơ sở một cách toàn diện. Nên tìm bác sĩ thú y địa 

phương có kỹ năng đặc biệt về các loài động vật độc, lạ trưng bày và có kiến thức thú 

y về các loài đặc trưng tại địa phương và từ các nhân viên thú y trong cộng đồng vườn 

thú y và thủy cung trên toàn thế giới. 

Việc thực hiện một số phương pháp điều trị thú y có thể tạm thời ảnh hưởng đến 

phúc lợi động vật. Ví dụ kiểm soát động vật trước và sau điều trị, quy trình phẫu 

thuật và kiểm dịch. Rõ ràng, mục tiêu chính là giảm thiểu bất kỳ sự ảnh hưởng nào 

và nhanh chóng khôi phục khả năng trải nghiệm các trạng thái phúc lợi tích cực 

của động vật. Tất cả các cơ sở trong đó động vật phải trải qua các thủ tục điều trị 

hoặc theo dõi phải được thiết kế có mục đích hoặc được trang bị nhằm tạo điều 

kiện cho các can thiệp thú y và thực hiện các mục tiêu đảm bảo phúc lợi động vật 

(xem Chương 4). Ngoài ra, thiết kế cũng cần đảm bảo an toàn cho nhân viên khi xử 

lý động vật có khả năng gây nguy hiểm.

Hầu hết các động vật trong vườn thú và thủy cung là những loài động vật hoang dã 

không thuần hóa và thường chống đối lại những kiềm chế và điều trị. Huấn luyện 

củng cố tích cực đã trở thành một thực hành phổ biến và cần thiết được áp dụng bởi 

các vườn thú và thủy cung nhằm giảm căng thẳng cho động vật và có thể giảm thiểu 

yêu cầu sử dụng thuốc gây mê hoặc thuốc an thần. Huấn luyện một con vật một cách 

chính xác có thể củng cố mối quan hệ tích cực giữa người huấn luyện và động vật, và 

VƯỜN THUS PERTH, ÚC
Vượn Java

Nghiên cứu tình huống 2.3:

Quyết định nuôi bộ một con non động vật

Một con vượn Java (Hylobates moloch) sinh ra tại vườn thú Perth đã bị mẹ 

của nó bỏ rơi và phải vật lộn để sinh tồn. Các chuyên gia động vật của Vườn 

thú đã đưa ra quyết định nuôi bộ con vật sau khi cân nhắc. Ý định là ưu tiên 

ghép nhóm nó trở lại với gia đình, sử dụng các phương pháp đã được chứng 

minh có hiệu quả trên một loài vượn khác. Vượn là loài có tính xã hội cao và 

chính sách của Vườn thú Perth là để đảm bảo phúc lợi động vật và nhu cầu 

hành vi lâu dài, chỉ nên vượn theo các nhóm gia đình. Quyết định nuôi bộ 

này được đưa ra trong khuôn khổ chính sách rõ ràng và áp dụng kiến thức 

cập nhật về quản lý và phúc lợi của các loài sống quần thể như vượn. Ngoài 

ra, còn có sự giám sát của một ủy ban đạo đức động vật với các thành viên 

từ bên ngoài và nhân viên vườn thú. Vườn thú Perth có một lịch sử tốt trong 

việc quản lý vượn và trong việc ghép nhóm những cá thể vượn con được 

nuôi bộ trở lại với gia đình. Vườn thú này đã tái hòa nhập thành công vượn 

đen má trắng (Nomascus leucogenys) trở lại các nhóm gia đình và sau đó 

chúng đã đã sinh sản thành công trong khi vẫn sống trong một nhóm như 

một phần của chương trình sinh sản tại tại Úc.
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khuyến khích phúc lợi tích cực cho các hoạt động tương tác trong tương lai. Tất cả 

các buổi huấn luyện nên tạo ra một môi trường thú vị và kích thích cho động vật và 

cho phép động vật lựa chọn tham gia.

Huấn luyện củng cố tích cực tập trung vào một loại hình học tập trong đó động 

vật được khen thưởng cho các hành vi mong muốn, và do đó củng cố những hành 

vi đó. Việc huấn luyện này, khi động vật tự nguyện thực hiện các hành động khác 

nhau, do vậy, có thể hỗ trợ bác sĩ thú y sử dụng các quy trình mà phần lớn không 

xâm lấn trong công tác theo dõi sức khỏe. Chúng bao gồm tiêm thuốc, lấy máu, 

chăm sóc chân và nhiều hoạt động khác (xem nghiên cứu tình huống 2.4). Huấn 

luyện động vật trong lĩnh vực này và để chuyển chúng vào các lồng vận chuyển 

nên là tiêu chuẩn tại các vườn thú và thủy cung hiện đại. Không nên áp dụng kỹ 

thuật huấn luyện gây khó chịu bao gồm gây đau đớn và căng thẳng cho động vật.

Chuẩn bị kỹ cho mỗi lần gây mê là rất quan trọng để giảm thiểu bất kỳ ảnh 

hưởng phúc lợi nào liên quan tới hoạt động này, và để đảm bảo đạt được mục 

tiêu của thực hành này. Vì vậy, nên soạn thảo trước kế hoạch quy trình gây mê 

cho mỗi lần, và nên thảo luận các bước trước để tất cả những người tham gia 

đều hiểu. Nên tham khảo ý kiến đồng nghiệp và các tài liệu để được tư vấn để 

được hướng dẫn về lựa chọn thuốc gây mê và cách sử dụng. Cũng nên tổ chức 

một cuộc thảo luận sau khi gây mê để xác định các cải tiến trong tương lai.

Trách nhiệm về chăm sóc thú y cần mở rộng đến việc quản lý động vật được 

kiểm dịch để duy trì an toàn sinh học. Phúc lợi động vật có thể bị ảnh hưởng 

đáng kể đối với những động vật bị cách ly nếu chúng bị căng thẳng do vận 

chuyển, di chuyển vào môi trường xa lạ, tách khỏi đồng loại và/hoặc bị nhốt một 

mình, và trong một số trường hợp, phải trải qua các thủ tục điều trị thú y. Điều 

quan trọng là nhân viên chăm sóc động vật làm việc trong khu vực cách ly phải 

có kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát hiện các hành vi bất thường và dấu 

hiệu của bệnh tật và căng thẳng. Trọng tâm phúc lợi của thiết kế khu vực kiểm 

dịch cần tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro thương tích và cho phép cung cấp 

đồ làm giàu, và nơi trú ẩn để giảm căng thẳng. Không nên cách ly động vật lâu 

hơn thời gian tối thiểu cần thiết theo các yêu cầu về an toàn sinh học.

Khả năng lây bệnh chéo giữa các loài với nhau là vấn đề đáng quan tâm tại các 

vườn thú và thủy cung do khoản cách gần giữa các loài động vật với nhau và 

giữa động vật với con người. Bảo vệ quần thể động vật khỏi nguy cơ nhiễm trùng 

chéo là trách nhiệm chính của nhân viên thú y, người cũng có vai trò chính trong 

USHAKA SEA WORLD DURBAN, NAM MỸ

Hải cẩu Nam Mỹ

Nghiên cứu tình huống 2.4: 

Huấn luyện củng cố tích cực cho các hoạt động 

chăm sóc thú y.

Gimli là một con hải cẩu lông Nam Mỹ (Arctoceph-

alus pusillus) sinh ra tại uShaka Sea World Durban 

năm 1986. Con vật bị mù và mặc dù đã nghỉ hưu, 

vẫn thực hiện theo quy trình chăm sóc hàng ngày 

và các hoạt động huấn luyện chăm sóc mới. Con 

vật có hành vi mệt mỏi, chân chèo sưng và nhịp 

tim cao. Nhiều chẩn đoán tự nguyện đã được thực 

hiện đối với con vật, bao gồm chụp x-quang, siêu 

âm và sinh thiết kim. Con vật đặc biệt hợp. Một 

khối tế bào gần bàng quang đã được phát hiện 

cũng như có một số bất thường về tim. Tất cả hải 

cẩu tại uShaka Sea World đều được huấn luyện để 

tự nguyện tham gia các thủ tục khám thú y thông 

thường, chẳng hạn như kiểm tra tai, mắt và miệng, 

chấm điểm tình trạng cơ thể, lấy nhiệt độ, đánh 

răng, nghe tim, cân, lấy mẫu máu, siêu âm và chụp 

x-quang. Lịch sử huấn luyện củng cố tích cực tốt 

và mối quan hệ tốt với huấn luyện viên là điều tối 

quan trọng trong việc chăm sóc con hải cẩu già 

này. Con vật đã tin tưởng và kiên nhẫn cho phép 

thực hiện các quy trình này, mặc dù không cần 

phải dụ bằng thức ăn. Nếu phải kiềm giữ bằng tay 

hoặc bằng thuốc sẽ gây căng thẳng và có thể gây 

bất lợi cho sức khỏe của con vật.
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G I Á M  S Á T  V À  Q U Ả N  LÝ  P H Ú C  L Ợ I  Đ Ộ N G  V Ậ T 

việc giảm thiểu khả năng lây truyền bệnh từ động vật sang người.

Luôn phải tiến hành khám nghiệm tử thi động vật để hiểu rõ hơn về sức khỏe và 

phúc lợi của động vật. Khi lập kế hoạch tiếp xúc với động vật, cần có các quy trình 

quản lý chi tiết để ngăn ngừa nguy cơ lây truyền bệnh. Hơn nữa, bác sĩ thú y cần 

đảm bảo có chương trình chăm sóc sức khỏe động vật toàn diện và chỉ những 

động vật khỏe mạnh, có hành vi phù hợp và có phúc lợi đảm bảo mới được xem 

xét cho tiếp xúc trực tiếp với con người.

HỢP TÁC GIÚP CẢI THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI

Những cải thiện về phúc lợi động vật mang lại lợi ích cho tất cả các vườn thú và 

thủy cung và thường có nền tảng dựa trên nghiên cứu khoa học. Hai yếu tố này 

phù hợp với các nỗ lực hợp tác giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực và phát triển 

các nhóm nghề nghiệp tập trung vào các phương pháp tiếp cận cấp ngành để hỗ 

trợ các sáng kiến phúc lợi động vật (xem Chương 8).

Tại Hoa Kỳ, một số vườn thú và thủy cung đã phát triển các trung tâm phục vụ 

nghiên cứu phúc lợi động vật và phổ biến các kết quả nghiên cứu (xem nghiên 

cứu tình huống 1.1). Các tổ chức này được hỗ trợ thêm bởi Ủy ban phúc lợi động 

vật của Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung (AZA) trong việc xác định các nhu cầu 

chung và hỗ trợ thay đổi tại các vườn thú và thủy cung trên toàn Bắc Mỹ. Hiệp 

hội Vườn thú và Thủy cung châu Âu (EAZA) có kinh phí để thuê một nhân viên 

đào tạo về phúc lợi động vật và cũng đã phát triển một nhóm làm việc về phúc lợi 

động vật, cả hai đều nhằm hỗ trợ các sáng kiến của tất cả các thành viên EAZA 

nhằm đạt tiêu chuẩn cao về phúc lợi động vật.

Hội nghị chuyên đề gần đây và trong tương lai được tổ chức tại Trung tâm Khoa 

học Phúc lợi động vật của Vườn thú Chicago, Trung tâm Khoa học Động vật của 

Vuonwf thú Detroit, và các tổ chức động vật học khác hỗ trợ phát triển quan hệ 

đối tác hợp tác và phổ biến các ý tưởng và phát hiện giữa các đồng nghiệp trong 

lĩnh vực này trên toàn thế giới.

KẾT LUẬN

Giám sát hoặc đánh giá phúc lợi động vật là một thành phần quan trọng của 

công tác chăm sóc động vật hiện đại ở các vườn thú và thủy cung. Các chương 

trình giám sát có thể có nhiều hình thức nhưng nên sử dụng các chỉ số dựa trên 

các điều kiện thể chất/chức năng và hành vi phù hợp với những trải nghiệm tiêu 

cực và/hoặc tích cực mà động vật có thể có.

Theo truyền thống, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các trạng thái phúc lợi động 

vật tiêu cực là trọng tâm của công tác quản lý động vật, nhưng việc thúc đẩy 

các trạng thái phúc lợi tích cực hiện đang nhận được sự quan tâm ngày càng 

tăng. Việc giám sát sử dụng các chỉ số tập trung vào phúc lợi và việc lưu giữ hồ 

sơ là các thành phần quan trọng của hệ thống quản lý phúc lợi động vật hiệu 

quả, đồng thời cũng cần có khả năng chăm sóc động vật hiệu quả ở tất cả các 

giai đoạn của cuộc đời động vật tại cơ sở nuôi nhốt. Ngoài ra, việc áp dụng các 

phương pháp quản lý động vật như huấn luyện củng cố tích cực và nâng cao 

chuyên môn thú y cũng giúp hỗ trợ đáp ứng được điều này.

Nhân viên các vườn thú và thủy cung nên theo kịp sự phát triển trong các hoạt 

động giám sát sức khỏe và phúc lợi động vật. Có nhiều nguồn lực tạo điều kiện 

cho sự hợp tác trong việc điều tra các câu hỏi mới về phúc lợi động vật. Các 

nguồn lực nên nhằm mục đích đào tạo tất cả các nhân viên có liên quan để đánh 

giá và giám sát phúc lợi động vật và hỗ trợ các chương trình giám sát.

THỦY CUNG SHEDD, IL, HOA KỲ
Một nhân viên thủy cung chăm sóc cho chim cánh cụt con.
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DANH SÁCH KIỂM TRA

Bạn có cập nhật với những tiến bộ khoa học trong việc theo dõi phúc 

lợi động vật không?

Nhân viên của bạn có được đào tạo để giám sát và quản lý phúc lợi 

của động vật dưới sự chăm sóc của họ không?

Các nhân viên có báo cáo hàng ngày về điều kiện của động vật - tình 

trạng sinh lý, hành vi và sức khỏe không?

Có hồ sơ lưu trữ để hỗ trợ nhân viên theo dõi động vật không?

Bạn có các quy trình giám sát phúc lợi của động vật dưới sự chăm sóc 

của các bạn không? Chúng có được tích hợp các quy trình chăm sóc 

trọn đời động vật khi cần không?

Bạn có nhân viên tư vấn thú y thông thường và chuyên môn về chăm 

sóc thú y cho động vật của mình không?

Có các hoạt động nghiên cứu hoặc cơ hội mà bạn có thể giới thiệu để 

cải thiện năng lực giám sát phúc lợi động vật không?

Bạn có được công nhận đảm bảo phúc lợi động vật từ hiệp hội vườn 

thú và thủy cung trong khu vực không?

Bạn có sử dụng tài nguyên liên quan đến kiến thức và đánh giá phúc 

lợi động vật của hiệp hội vườn thú và thủy cung khu vực không?

Bạn có tìm kiếm lời khuyên, chính thức hoặc không chính thức, từ 

các tổ chức bên ngoài khác về cách tiếp cận để theo dõi phúc lợi động 

vật không?

Bạn có thể liên kết với các vườn thú và thủy cung khác để xem xét các 

hoạt động trong một khu vực cụ thể không?

Bạn có tư vấn bên ngoài về phúc lợi động vật, chẳng hạn như thông 

qua một ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật không?

Bạn đã thiết lập các chính sách và quy trình rõ ràng để quản lý việc 

chăm sóc động vật già, yếu và để quản lý các sự kiện phức tạp như 

vận chuyển động vật?

GHI CHÚ:

Chim hồng hạc Chi-lê



RỒNG KOMODO 

VƯỜN THÚ HOUSTON, TX, HOA KỲ
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KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện cam kết của chúng tôi với các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao, Chiến 

lược phúc lợi động vật của vườn thú và thủy cung thế giới kêu gọi các tổ chức 

thành viên:

1. Xây dựng kỹ năng cho nhân viên, văn hóa nội bộ và cam kết đưa các chiến 

lược và hoạt động làm giàu vào công tác quản lý hàng ngày đối với tất cả 

các động vật mà các bạn chăm sóc. Thường xuyên đánh giá các chiến lược 

và hoạt động này và liên tục tập huấn nhân viên trong lĩnh vực này.

2. Giới thiệu những cách làm giàu khác nhau mang đến những thách thức, 

lựa chọn và sự thoải mái cho động vật để tối đa hóa sức khỏe tinh thần của 

chúng. Thay đổi đồ làm giàu khi thích hợp và thiết kế các đồ làm giàu để 

kích thích sự đa dạng của các hành vi tự nhiên đặc trưng cho loài.

3. Sử dụng củng cố tích cực như một công cụ làm giàu và huấn luyện.

4. Đánh giá thành công và thất bại làm giàu và chia sẻ những thành công và 

thất bại này với các vườn thú và thủy cung khác để cải thiện kiến thức và 

hoạt động làm giàu của các bạn và những cơ sở khác.

5. Kết hợp làm giàu môi trường vào thiết kế và các hoạt động nâng cấp khu trưng bày.

6. Chia sẻ những câu chuyện làm giàu với khách tham quan để mở rộng hiểu 

biết và giáo dục về sinh học và phúc lợi động vật.

7. Sử dụng đồ làm giàu, hoạt động làm giàu có mục tiêu được thiết kế để đáp 

ứng nhu cầu hành vi cụ thể.

GIỚI THIỆU

Làm giàu môi trường, còn được gọi là làm giàu hành vi, cung cấp những thách thức, cơ 

hội và kích thích phù hợp với loài. Làm giàu môi trường bao gồm việc cung cấp thường 

xuyên môi trường năng động, thách thức về trí tuệ, cơ hội tương tác bầy đàn, tương tác 

tích cực với con người và các phương tiện khác đối với các cá thể động vật. Việc thực 

hành làm giàu hiện đã được tích hợp như một nguyên tắc cơ bản của chăm sóc động 

vật trong các vườn thú và thủy cung, cho đến nay, đã được áp dụng chủ yếu đối với các 

loài động vật có vú và chim. Khi phát triển kiến thức, nên áp dụng hoạt động làm giàu 

cho tất cả các loài được chăm sóc vườn thú thú và thủy cung.

Một môi trường phong phú sẽ thúc đẩy một loạt các hành vi bình thường mà động vật 

thấy muốn thực hiện. Nó cũng cho phép động vật phản ứng theo cách tích cực với các 

yếu tố có khả năng gây căng thẳng. Những phản ứng đó có khả năng cho phép động vật 

tránh hoặc giảm tiếp xúc với các tác nhân gây căng thẳng. Do vậy, một khu trưng bày 

được làm giàu cũng cung cấp cơ hội để động vật thực hiện các hành vi như ẩn nấp, leo 

trèo hoặc chạy, phù hợp theo loài.

TẠI SAO VIỆC LÀM GIÀU LẠI QUAN TRỌNG?

Động vật có sức khỏe tinh thần tốt có xu hướng tham gia vào môi trường của 

chúng. Vì vậy, chúng nghỉ ngơi một cách yên bình, không biểu lộ sự cảnh giác quá 

mức; hành xử theo cách không quá sợ hãi và không cường điệu những phản ứng 

giật mình tối thiểu; tiếp nhận thông tin mới, thể hiện qua các tác vụ đã học được 

hoặc các hành vi được sửa đổi; không có hành vi bất thường; và có các hành vi đa 

dạng, bao gồm hành vi khám phá và thăm dò thường xuyên. Về sức khỏe thể chất, 

động vật tương đối ổn định về mặt sinh lý, phát triển và sinh sản hiệu quả và có cơ 

hội để thực hiện các dạng vận động phù hợp.

Làm giàu môi trường thúc đẩy sức khỏe tinh thần và thể chất của động vật bằng 

cách cho phép chúng tham gia vào các hành vi làm phát sinh một loạt các trải ng-

hiệm tích cực. Những hành vi bổ ích như vậy có thể liên quan đến thức ăn, không 

gian, nhiệt độ, các cá thể khác trong đàn, các hoạt động như bơi lội hoặc tắm đất, 

thu thập thông tin và nhiều hoạt động khác.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà thần kinh học đã biết rằng động vật được nuôi trong 

môi trường được làm giàu có có khả năng nhận thức cao hơn so với những cá thể 

trong môi trường không được làm giàu. Chẳng hạn, ngay từ năm 1947, người ta đã 

chứng minh rằng chuột được nuôi như thú cưng có khả năng thực hiện các bài kiểm 

tra giải quyết vấn đề tốt hơn so với chuột được nuôi trong phòng thí nghiệm. Nghiên 

cứu sau đó đã chứng minh sự khác biệt về giải phẫu não giữa các động vật được nuôi 

trong môi trường được làm giàu và không được làm giàu, và quan trọng là, ngay cả bộ 

não của những cá thể trưởng thành vẫn có khả năng tái tổ chức có lợi cho quá trình 

xử lý thần kinh để đáp ứng với đồ làm giàu.

C H Ư Ơ N G  3 :  L À M  G IÀU  M Ô I  T RƯ Ờ N G

Cam kết của chúng tôi là cung cấp cho động vật cơ hội để thử thách và 

lựa chọn nhằm thúc đẩy các trạng thái phúc lợi tích cực.

Cần áp dụng cơ hội làm giàu cho tất cả các 

loài động vật được chăm sóc tại các vườn 

thú và thủy cung khi kiến thức phát triển.
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Trong khi khoa học cơ bản đã xác định nhiều tác động tích cực của việc làm giàu 

môi trường, những người làm việc trong vườn thú và thủy cung cũng đóng một vai 

trò đáng kể bằng cách áp dụng khoa học vào các hoạt động làm giàu cụ thể. Điều 

này đã có tác động tích cực đến phúc lợi động vật. Nghiên cứu tại các vườn thú 

và thủy cung đã chứng minh rằng những động vật được làm giàu so với động vật 

không được làm giàu có nhiều hành vi bình thường hơn, thể hiện ít hành vi bất 

thường hơn và duy trì các tương tác xã hội phù hợp hơn. Tiếp xúc với môi trường 

phức tạp và phong phú cũng có thể cải thiện khả năng đối phó hiệu quả hơn với sự 

thay đổi của động vật và động vật có thể phản ứng nhanh hơn với việc huấn luyện, 

khiến các lựa chọn cho sự chăm sóc của chúng trở nên toàn diện hơn. Thật vậy, có 

rất nhiều kết quả phúc lợi tích cực đối với những động vật được làm giàu.

CUNG CẤP ‘THÁCH THỨC’ VÀ ‘LỰA CHỌN’

Những nhân viên vườn thú và thủy cung có kinh nghiệm sử dụng ‘thách thức’ để 

thu hút động vật. Chúng có thể bao gồm những thách thức về thể chất hoặc trí tuệ 

đòi hỏi động vật phải khéo léo để có được phần thưởng hoặc yêu cầu động vật giải 

quyết vấn đề. Một tài liệu đáng lưu ý về việc ‘phải vận động để lấy được thức ăn’ giới 

thiệu trường hợp rằng nhiều động vật thích làm việc để có được phần thưởng thức 

ăn hơn là chỉ đơn giản là dễ dàng được nhân viên chăm sóc cung cấp thức ăn cho. 

Ví dụ, để hỗ trợ động vật vận động để có được phần thưởng, Vườn thú Phoenix đã 

thực hiện một chương trình ‘vận động để có được thức ăn’ trong toàn vườn thú. 

Nguyên tắc vận động để có được thức ăn nên được sử dụng để cung cấp những 

thách thức và lựa chọn khuyến khích các trạng thái phúc lợi tích cực mà không gây 

ra các trạng thái tiêu cực, chẳng hạn như sự thất vọng.

PHILADELPHIA ZOO, PA, USA
Colobus monkey in a linked species habitat.

Các cơ hội giải quyết vấn đề khác cũng có khả năng tạo ra kết quả phúc lợi động vật 

tích cực. Động vật trong tự nhiên phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau và 

mặc dù hành vi của chúng trong vườn thú hoặc thủy cung có thể không phản ánh 

rằng trong môi trường sống tự nhiên của chúng, chúng vẫn thể hiện một động lực 

cơ bản về khả năng giải quyết vấn đề. Do đó, các nhà quản lý động vật cung cấp cho 

động vật các dụng cụ giấu đồ ăn để chúng tương tác hoặc các thách thức đối với trí 

tuệ động vật khác. Tất nhiên, nên phù hợp để động vật có khả năng giải quyết vấn 

đề hoặc đáp ứng được các thách thức được đưa ra, nếu không, chúng có thể bị thất 

vọng. Cũng lưu ý rằng những thách thức có thể kích thích động vật có phản ứng căng 

thẳng, do đó các biện pháp theo dõi sinh lý cho thấy phản ứng như vậy trong những 

trường hợp này không nhất thiết là vấn đề cần quan tâm.

Cung cấp cho động vật cơ hội để kiểm soát đối với các hoạt động khác nhau – cho 

chúng những ‘lựa chọn’ – là một tính năng cơ bản khác của làm giàu môi trường. 

Lựa chọn có thể được trình bày dưới nhiều hình thức; ví dụ, liên quan đến các đối 

tác xã hội, các đồ làm giàu hoặc địa điểm nghỉ ngơi hoặc cho ăn (xem Nghiên cứu 

tình huống 3.1).

Về bản chất, làm giàu hoạt động trên nguyên tắc giữ cho môi trường sống của động 

vật luôn được hấp dẫn. Để hỗ trợ điều này, một lý thuyết dự đoán về làm giàu môi 

trường đã được phát triển. Khái niệm này cho thấy rằng việc thay đổi một cách có 

hệ thống một tính năng duy nhất của môi trường của động vật sẽ giúp xác định 

cách thức hiệu quả nhất của việc làm giàu (xem Nghiên cứu tình huống 3.2).

Nghiên cứu tình huống 3.1:

Cung cấp thêm lựa chon bằng cách liên kết các khu trưng bày

Vườn thú Philadelphia đã phát triển một kế hoạch để xây dựng một mạng lưới 

các lối đi động vật khắp khuôn viên vườn thú trong vòng 10 năm, liên kết các 

khu trưng bày các loài có yêu cầu khu nuôi nhốt và nhu cầu vận động tương 

tự nhau với nhau. Kế hoạch này được xây dựng và kết hợp các ý tưởng về luân 

chuyển loài và hệ thống kết nối động vật cùng loài đã được sử dụng ở nơi khác. 

Kế hoạch của Vườn thú Philadelphia bao gồm ba hạng mục lối đi lớn: một hạng 

mục dành cho các loài động vật nhỏ sống trên cây, bao gồm khỉ, vượn cáo và 

động vật ăn thịt nhỏ hơn; một hạng mục dành cho các loài khỉ lớn, gấu và thú họ 

mèo lớn; và một hạng mục dành cho các loài trên cạn lớn. Mục đích của kế hoạch 

là cung cấp cơ hội cho động vật di chuyển đường dài và sử dụng luân phiên giữa 

các loài, và động vật sử dụng các khu trưng bày của loài khác, khi thích hợp. Là 

một biện pháp có tác động lớn, những lối đi này đã được hầu hết các loài được 

cho tiếp cận sử dụng thường xuyên một cách tự nguyện. Những lối đi này đã cho 

phép động vật thực hiện một số hành vi bị hạn chế trong hầu hết các khu trưng 

bày là ‘nhà’ của chúng; ví dụ, chạy liên tục, rút lui khỏi các kích thích đáng báo 

động, di chuyển thức ăn trước khi tiêu thụ và phân tán khỏi nhóm. Các quan sát 

khác bao gồm các cách tiếp cận dần dần và tự chủ đối với các kích thích và tiếng 

kêu mới thường không nghe thấy từ các khu trưng bày ở ‘nhà’.
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LÀM GIÀU THÔNG QUA VIỆC CHO ĂN VÀ KỸ THUẬT CHO ĂN

Thay đổi cách thức cho động vật ăn có lẽ là kỹ thuật làm giàu được sử dụng rộng rãi nhất. 

Trong số rất nhiều cách làm giàu liên quan đến việc cho ăn, có thể thay đổi thời gian cho 

ăn, cũng như số lượng thức ăn được cung cấp và địa điểm đặt thức ăn. Cách thức và thời 

gian mà động vật phải tìm kiếm thức ăn có thể khác nhau, và các hoạt động vận động 

để có được thức ăn có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh kích thước của thức ăn 

và bằng cách giấu chúng vào các kết cấu mà động vật phải tìm cách lấy ra được cũng có 

thể gia tăng sự đa dạng. Hoạt động và kỹ thuật cho ăn cần phải phù hợp với loài, với lưu 

ý tới các yêu cầu về chế độ ăn, cấu trúc nhóm/đàn và các nhu cầu hành vi khác như tìm 

kiếm thức ăn.

Trong hoạt động huấn luyện có điều kiện, củng cố tích cực liên quan đến việc đưa ra kết 

quả, sự kiện hoặc phần thưởng hấp dẫn sau khi một hành vi mong muốn được thực hiện, 

điều đó giúp có khả năng cao hơn là hành vi đó sẽ lại xảy ra một lần nữa trong tương lai. 

Mặc dù nhận được phần thưởng bằng thức ăn có thể liên quan đến hoạt động cung cấp 

thức ăn, trong nhiều trường hợp, có thể sử dụng những kết quả khác như kích thích động 

vật tìm tòi và xác định thông tin về môi trường của chúng.

Cân nhắc việc làm sao để môi trường luôn hấp dẫn đối với động vật khi thiết kế khu trưng 

bày là một việc quan trọng, để nó tiếp tục làm phong phú thêm cuộc sống của những 

động vật sống trong đó (xem Chương 4). Khu trưng bày có thể được thiết kế với các dụng 

cụ cho ăn mới lạ và đa dạng, chẳng hạn như cột treo thức ăn cho thú họ mèo lớn. Điều 

quan trọng là động vật bị hấp dẫn bởi các yếu tố của môi trường mà chúng có thể hiểu và 

qua đó thể hiện sự kiểm soát của chúng. Việc dễ dàng sắp xếp các đồ làm giàu, bao gồm 

nơi, dụng cụ giấu thức ăn cũng rất quan trọng, để giúp làm giàu trở thành một việc dễ 

dàng trong hoạt động chăm sóc động vật hàng ngày.

SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT SỐNG LÀM GIÀU – MỐI LO NGẠI VỀ PHÚC LỢI?

Cho đến nay, có rất ít nghiên cứu về tác dụng của việc làm giàu bằng cách cho động 

vật ăn thịt ăn những con mồi còn sống. Có hai nghiên cứu cho thấy việc thú họ mèo 

ăn cá còn sống làm giảm hành vi bất thường và dẫn đến có nhiều hành vi đa dạng 

hơn. Tuy nhiên, mỗi nghiên cứu này cũng sử dụng một phương pháp thay thế khác 

để đạt được kết quả hành vi tích cực – bằng cách giấu thức ăn ở nhiều địa điểm 

khác nhau trong khu trưng bày, hoặc bằng cách cho động vật những khúc xương 

lớn để gặm. Mục tiêu của bất kỳ chiến lược làm giàu nào liên quan đến việc cho ăn 

động vật còn sống đều phải được xem xét thận trọng. Điều quan trọng là mục tiêu 

làm giàu được đánh giá đúng, bên cạnh các tác động phúc lợi tiêu cực đối với con 

mồi. Cần xem xét việc chăm trọn đời cho tất cả các động vật dưới sự chăm sóc của 

chúng ta, bao gồm cả những động được sử dụng làm thức ăn sống.

Mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau trên toàn cầu về việc cho ăn động vật 

còn sống, các vườn thú và thủy cung nên nghiên cứu các lựa chọn cho ăn động 

vật không còn sống để thúc đẩy kết quả phúc lợi động vật tích cực khi phù hợp. 

Việc cân nhắc có thể được giao cho các ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật với 

các thành viên bên ngoài cơ sở để hỗ trợ đưa ra quyết định về những vấn đề này.

ĐO MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG LÀM GIÀU

Đo mức độ hiệu quả của hoạt động làm giàu môi trường là rất cần thiết. Điều này 

là để đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên đang được sử dụng một cách hiệu quả và 

VƯỜN THÚ BROOKFIELD, IL, HOA KỲ
Cáo Fennec 

Nghiên cứu tình huống 3.2: 

Thuyết dự đoán về làm giàu môi trường

Một cặp cáo fennec (Vulpes zerda) được nuôi tại Vườn thú Brookfield 

gần như không hoạt động và không sử dụng khu trưng bày rộng lớn 

của chúng. Để kiểm tra khái niệm được phát triển trong thuyết tiên 

đoán về làm giàu môi trường, một thiết bị cho ăn đơn giản đã được lắp 

đặt cho phép chuyển thức ăn vào khu trưng bày tại một số địa điểm 

khác nhau vào những thời điểm có thể dự đoán hoặc không thể đoán 

trước được. Do đó, các nhà nghiên cứu có thể thay đổi việc cho thức ăn 

về cả không gian và thời gian. Điều quan trọng là, họ nhận thấy rằng 

sự kết hợp giữa khả năng dự đoán và không dự đoán được khi cho thức 

ăn có hiệu quả hơn trong việc kích thích hành vi tìm kiếm thức ăn tự 

nhiên và lưu ý đến môi trường hơn là khi động vật có thể dự đoán được 

hoàn toàn hoặc không thể đoán trước hoàn toàn. Họ cũng phát hiện 

thấy động vật gia tăng hoạt động và cả các hành vi, dẫn tới việc khách 

tham dành nhiều thời gian tại khu vực trưng bày hơn.
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việc làm giàu đang thực sự mang lại lợi ích về phúc lợi cho động vật. Ngoài ra, đánh 

giá làm giàu còn giúp xây dựng sự hợp tác và mang lại những cải thiện trong cộng 

đồng các vườn thú và thủy cung. Chia sẻ thành công và thất bại mang lại lợi ích cho 

cộng đồng các vườn thú và thủy cung. Điều này có thể được thực hiện ở cấp khu 

vực hoặc rộng rãi hơn thông qua các tài nguyên được chia sẻ trên các trang web. 

Một vấn đề quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của hoạt động làm giàu là so sánh 

kết quả hành vi so với những mong đợi. Vương quốc động vật Disney đã phát triển 

nền tảng ‘SPIDER’ để giúp lập kế hoạch và đánh giá các chương trình làm giàu. Đây 

là một công cụ hữu ích hướng dẫn nhân viên Đặt mục tiêu (Set goals), Lập kế hoạch 

tiếp cận hoạt động làm giàu (Plan), Thực hiện làm giàu (Implement), Ghi lại kết quả 

(Document), Đánh giá các kết quả so với mục tiêu đã đặt ra (Evaluate) và Điều chỉnh 

lại (Re-adjust) nếu cần.

KHÁCH THAM QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG LÀM GIÀU

Mặc dù kỳ vọng của khách tham quan có thể không có tác động trực tiếp đến phúc 

lợi động vật, họ có khả năng giúp tăng cam kết của vườn thú và thủy cung trong 

việc làm giàu môi trường. Do kỳ vọng của khách tham quan tăng lên, có nhiều dự 

đoán rằng các vườn thú và thủy cung sẽ tích cực nỗ lực để chăm sóc cho động vật 

được khỏe mạnh và hứng thú với môi trường sống. Vì vậy, giới thiệu với du khách 

về các hoạt động làm giàu và các cách mà họ có thể mang tới những đóng góp quan 

trọng cho phúc lợi động vật có thể hữu ích. Nhiều vườn thú và thủy cung có các 

trang web cung cấp thông tin về làm giàu và giới thiệu công việc làm giàu của họ.

Một số vườn thú và thủy cung cũng kỷ niệm các ‘ngày làm giàu’, trong đó du khách 

có cơ hội để giúp làm các đồ làm giàu và tìm hiểu về ý nghĩa của chúng. Mặc dù 

nhiều nhà quản lý động vật cảm thấy rằng các đồ làm giàu là không tự nhiên làm 

giảm trải nghiệm của khách tham quan, nhưng chúng vẫn có hiệu quả, một số ít 

nghiên cứu về chủ đề này không cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng việc xem các 

đồ làm giàu này làm giảm ấn tượng của khách về khu trưng bày. Tuy nhiên, khách 

tham quan dường như đánh giá cao hơn khi biết rằng động vật được cung cấp đồ 

làm giàu. Khi động vật hoạt động và thấy hứng thú, xu hướng thường thấy khi 

chúng có đồ làm giàu, du khách có xu hướng quan sát chúng lâu hơn và cơ hội học 

hỏi về động vật tại khu trưng bày tăng lên.

KẾT LUẬN

Làm giàu môi trường là một cách tiếp cận đã được chứng minh giúp duy trì sức 

khỏe thể chất và tinh thần của động vật trong vườn thú và thủy cung. Hoạt động 

làm giàu có thể có nhiều hình thức, nhưng mục tiêu tổng thể là cung cấp một môi 

trường năng động, cung cấp các thách thức cho động vật. Những thách thức này 

phải nằm trong khả năng của động vật và chúng có thể thường thành công trong 

việc vượt qua những thách thức đó thường xuyên hơn là thất bại.

Những khó khăn chính liên quan đến làm giàu là duy trì môi trường động (luôn 

thay đổi) cho động vật trong giới hạn về giờ làm việc của nhân viên chăm sóc động 

vật. Điều quan trọng cần nhớ là phúc lợi động vật không chỉ là biểu hiện của một 

vài khoảnh khắc trong một ngày của chúng, mà là những trải nghiệm tích lũy mà 

con vật đó có được theo thời gian. Các chương trình làm giàu môi trường phải 

luôn luôn xem xét nhu cầu cá nhân và yêu cầu cũng luôn thay đổi theo thời gian 

của động vật.

DANH SÁCH KIỂM TRA

Bạn đã có chương trình hoặc các hoạt động làm giàu hiệu quả?

Mục tiêu của chương trình làm giàu cho động vật là gì? Hành vi nào bạn 

muốn thấy gia tăng hay giảm?

Bạn có thường xuyên đánh giá và thay đổi các hoạt động làm giàu?

Nhân viên của bạn có sử dụng củng cố tích cực như một công cụ làm 

giàu không?

Nhân viên tương tác với động vật hoặc điều chỉnh khu trưng bày cho 

mục đích làm giàu bao nhiêu lần một ngày?

Bạn lưu lại các tài liệu và đánh giá hiệu quả của chương trình làm giàu 

bằng cách nào?

Bạn chia sẻ những thành công và thất bại của bạn với cộng đồng các 

vườn thú và thủy cung như thế nào?

GHI CHÚ:



TRẢI NGHIỆM THẾ GIỚI NHIỆT ĐỚI GONDWANALAND

VƯỜN THÚ LEIPZIG, ĐỨC





40A N I M A L  W E L FA R E  S T R AT E G Y   |   W O R L D  A S S O C I AT I O N  O F  Z O O S  A N D  A Q U A R I U M S

KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện cam kết của chúng tôi với các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao, Chiến lược 

phúc lợi động vật của vườn thú và thủy cung thế giới kêu gọi các tổ chức thành viên:

1. Xác định các đặc điểm môi trường hỗ trợ phúc lợi động vật tốt đặc trưng theo loài và 

kết hợp những đặc điểm này làm tiêu chí chính đối với tất cả các thiết kế và những 

lần nâng cấp khu trưng bày; đảm bảo các tính năng phù hợp với loài dựa trên những 

tư vấn và thông tin khoa học cập nhật nhất

2. Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về thể chất và hành vi của động vật. Cung cấp các 

thách thức môi trường khuyến khích sự tò mò và thích thú của động vật, cũng như 

lựa chọn tiếp cận các yếu tố tự nhiên, bao gồm cả những thay đổi theo mùa. Đáp ứng 

nhu cầu thay đổi của động vật hoặc nhóm động vật theo thời gian.

3. Đảm bảo khu trưng bày cho phép tách động vật phục vụ công tác quản lý phúc lợi 

động vật khi cần.

4. Đảm bảo rằng nhân viên có thể tham gia bảo trì khu trưng bày, chăm sóc và huấn 

luyện động vật một cách an toàn và dễ dàng để giúp động vật có được cuộc sống đa 

dạng và thỏa mãn mà không bị căng thẳng hoặc thương tật quá mức.

5. Thực hiện giám sát để đánh giá chất lượng thiết kế khu trưng bày. Tìm các giải pháp 

sáng tạo và chia sẻ với các đơn vị khác. 

6. Giải thích về phúc lợi động vật tại các khu trưng bày và cung cấp cho khách tham 

quan thông tin về các hành động cá nhân mà họ có thể thực hiện để cải thiện phúc 

lợi của động vật ở bất cứ đâu.

7. Cân nhắc việc cung cấp các tính năng cho phép các loài động vật luôn có nhiều lựa 

chọn hoặc sự kiểm soát phù hợp với loài trong môi trường của chúng.

GIỚI THIỆU

Chất lượng cuộc sống của bất kỳ động vật nào được quyết định bởi một loạt các 

biến số, bao gồm tính di truyền, những trải nghiệm trước đó của động vật, chất 

lượng môi trường nói chung và cơ hội thực hiện lựa chọn trong việc tìm kiếm sự 

thoải mái, duy trì và tham gia hoạt động bầy đàn. Mặc dù động vật không kiểm soát 

được cấu trúc di truyền và chất lượng môi trường nói chung, một cá thể trong tự 

nhiên hoặc trong vườn thú hoặc thủy cung có thể kiểm soát mức độ khỏe mạnh của 

nó bằng cách chọn di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhằm tìm kiếm cơ hội thể 

hiện các hành vi khác nhau, lựa chọn xã hội, và khả năng thể hiện sở thích cá nhân.

Vào bất kỳ ngày nào, một con vật có thể cảm thấy thoải mái hơn hoặc ít thoải mái 

hơn, đói hơn hoặc ít đói hơn, hoặc bị căng thẳng do nhiều yếu tố bên ngoài. Mục 

đích quan trọng của thiết kế khu trưng bày là cung cấp cho động vật cơ hội để giữ 

cho tinh thần, cảm xúc và thể chất được khỏe mạnh khi phải đối phó với những yếu 

tố gây căng thẳng hàng ngày này và có những trải nghiệm tích cực.

Trong lịch sử, các vườn thú và thủy cung có thường đưa động vật vào môi trường 

do con người kiểm soát, nơi chúng được chăm sóc thay cho ‘mong muốn’ hoặc bất 

kể tính hoang dã của chúng. Trong khi nhiều loài động vật có vẻ hài lòng và sống 

lâu hơn đồng loại của chúng ngoài hoang dã, tuổi thọ không nhất thiết là một chỉ 

số về phúc lợi động vật. Khi các vườn thú và thủy cung hiểu rõ hơn về các loài và 

động vật mà họ chăm sóc, thiết kế các khu trưng bày cần phải kết hợp nhu cầu trọn 

đời của động vật, mở rộng phạm vi không gian, cung cấp nhiều yếu tố làm giàu môi 

trường và tăng cơ hội tương tác xã hội phù hợp với các động vật khác.

VAI TRÒ VÀ HÌNH THỨC CỦA KHU TRƯNG BÀY

Tại các vườn thú và thủy cung hiện đại, thiết kế khu trưng bày giữ hai vai trò quan 

trọng. Đầu tiên, là tạo ra một khuôn khổ linh hoạt, nơi động vật có đủ không gian 

và cơ hội để có những lựa chọn và thử thách trong phạm vi các hành vi của chúng, 

và là nơi các nhân viên luôn được an toàn khi ở gần động vật và có các lựa chọn để 

thách thức và hỗ trợ động vật với những gì chúng cần. Thứ hai, là thiết kế một ‘sân 

khấu’ cung cấp cho khách tham quan cơ hội trực quan học tập về môi trường – nơi 

nhu cầu về cảm xúc và trí tuệ của du khách được thỏa mãn bằng cách hiểu thêm 

về bối cảnh và tình huống mà động vật phát triển, cũng như những gì khách tham 

quan có thể làm để hỗ trợ phúc lợi động vật.

Có hai cách tiếp cận chính về phong cách thiết kế triển lãm, đó là tích hợp cảnh 

quan tự nhiên và thiết kế sinh thái trừu tượng. Phong cách tích hợp cảnh quan tự 

nhiên kết hợp các thành phần tự nhiên và đôi khi là cả các yếu tố văn hóa của sinh 

sảnh tự nhiện của các loài động vật vào thiết kế. Cả hai thành phần tự nhiên và 

văn hóa vượt qua các hàng rào khu trưng bày theo các hướng khác nhau, đặt khách 

tham quan vào trong một khung cảnh chia sẻ chung với các loài động vật. Tích 

hợp cảnh quan tự nhiên là một hình thức kiến trúc ‘tự nhiên’ hoặc kiến trúc ‘mềm’. 

Phong cách thiết kế này tạo điều kiện cho việc học tập trong môi trường trực quan.

Phong cách sinh thái trừu tượng sử dụng các yếu tố trừu tượng của sinh cảnh sống 

bản địa của động vật. Các ví dụ bao gồm một cấu trúc leo trèo thay vì một khu rừng 

sống cho các loài linh trưởng di chuyển bằng tay, hoặc tạo hình bê tông hình học để 

thể hiện các tảng băng trôi trong khu trưng bày các loài động vật ở Bắc cực. Phong 

cách thiết kế khu trưng bày này được gọi là kiến trúc ‘cơ giới’ hay kiến trúc ‘cứng’. 

Phong cách sinh thái trừu tượng có thể kinh tế hơn, do đó tiết kiệm tiền để tăng 

cường các đặc tính phúc lợi động vật khác.

Không cách tiếp cận nào trong các phong cách thiết kế khu trưng bày này vốn dĩ 

tốt hơn cho động vật so với cách còn lại. Một hẻm núi được thiết kế đẹp mắt với 

C H Ư Ơ N G  4 :  T H I Ế T  K Ế  K H U  T RƯ N G  BÀY

Cam kết của chúng tôi là có những triển lãm mang đến cơ hội đáp ứng 

nhu cầu về thể chất và hành vi của động vật.
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phông nền gồm nhiều cây xanh có thể thuyết phục du khách rằng chúng đang được 

ở trong môi trường bản địa, nhưng nó có thể không có lợi cho động vật trừ khi nó 

cung cấp đa dạng các điều kiện và hoạt động phù hợp với các loài động vật sống 

trong đó. Ngược lại, một phòng trưng bày động vật giống như trong rừng có thể rất 

thú vị đối với vượn mặc dù nó không gợi lên một cách trực quan một khu rừng tự 

nhiên. Bất kể là phong cách gì, các tính năng làm giàu môi trường đặc trưng cho 

loài, số lượng lựa chọn và kích thích, và khả năng để động vật tham gia vào các 

hành vi tự nhiên mới là quan trọng.

THIẾT KẾT KHU TRƯNG BÀY VÀ PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Làm thế nào chúng ta có thể thiết kế các không gian giúp tăng cường thể lực, 

sức khỏe và phúc lợi cho cư dân sống trong đó?

Lựa chọn loài thích hợp là một trong những nguyên tắc đầu tiên trong thiết kế 

khu trưng bày. Các loài sẽ nuôi nhốt phải được sống thoải mái một cách tự nhiên 

trong khí hậu của vườn thú hoặc thủy cung hoặc được nuôi giữ thoải mái trong 

môi trường nhân tạo (xem Chương 5). Đặc điểm vật lý và cảnh quan cùng giới 

hạn của không gian cũng đóng một vai trò trong việc xác định loài nào là phù 

hợp. Những loài động vật thường được quan sát thấy sống cùng nhau trong tự 

Nghiên cứu tình huống 4.1: 

Cải tiến thiết kế môi trường sống của khỉ đột

Môi trường sống rừng mưa nhiệt đới của khỉ đột (Gorilla) 

tại Vườn thú Dublin, được khai trương vào năm 2011, độc 

đáo ở cách nó phù hợp với cảnh quan hiện có và lịch sử 

hành vi của khỉ đột vùng đất thấp phía tây (Gorilla gorilla 

gorilla)) và ở cách nó tái tạo thành công đặc điểm về nơi 

ở của chúng. Môi trường sống bao gồm một đầm lầy tự 

nhiên lớn; tổng cộng 6.000 m2 địa hình nhấp nhô mang 

đến cho khỉ đột một số môi trường sống đa dạng giống 

như một ma trận các đồng cỏ, rừng và sông của tổ tiên 

loài động vật này. Thiết kế môi trường sống được định 

hướng bởi các nghiên cứu hành vi của khỉ đột trong tự 

nhiên. Khách tham quan khám phá quần xã sinh vật nhiệt 

đới này dọc theo lối đi bộ kéo dài. Họ đi qua các dòng thác 

và tận hưởng khung cảnh của bầu trời và cảnh quan gần, 

cảnh xa, bầu trờ, và khung cảnh từ xa bên kia một hồ nước 

đến môi trường sống của các động vật khác. Khách sẽ đến 

các khu vực tham quan chính thức, một khu vui chơi, cắm 

trại qua đêm và được trải nghiệm các hoạt động mang 

tính giáo dục. Khám phá và quan sát khỉ đột đòi hỏi sự 

kiên nhẫn, nhưng ngay cả khi khỉ đột chọn tránh bị phát 

hiện, thì việc đi bộ cũng là một trải nghiệm thú vị, với cơ 

hội quan sát một bầy khỉ xồm mangabey mũi đỏ (Cercoce-

bus torquatus) cùng chia sẻ môi trường sống với khỉ đột, 

cũng như các động vật hoang dã trong đó.

VƯỜN THÚ DUBLIN, AI-LEN
Khỉ đột vùng đất thấp phía Tây

nhiên có thể được hưởng lợi khi có các khu trưng bày nuôi chung nhiều loài khác 

nhau, và hành vi giữa các loài có thể được biểu hiện mà nếu nuôi nhốt trong môi 

trường riêng biệt sẽ sẽ không thấy được. Tuy nhiên, cần phải xem xét đến các loài 

và cá nhân liên quan, vì một số khu trưng bày loài hỗn hợp có thể dẫn đến hành 

vi quá khích, thương tích và tử vong, nếu không được quản lý đúng đắn.

Các khu trưng bày phải luôn được thiết kế theo cách không chỉ xem xét tới sự an 

toàn của nhân viên và khách tham quan, mà còn cung cấp một không gian nơi 

con vật cảm thấy an toàn. Thiết kế khu trưng bày thành công bắt đầu với sự hiểu 

biết thấu đáo các dạng hành vi của loài trong cả vòng đời của nó (từ khi sinh, 

phát triển, trưởng thành, già, và chết), và cách nó sử dụng cảnh quan tự nhiên 

của nó. Đây là một công việc cần sự hợp tác và sự tham gia của các nhà sinh học, 

nhà khoa học phúc lợi động vật, nhân viên chăm sóc động vật và các nhà nghiên 

cứu nghiên cứu động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng 

(xem Nghiên cứu tình huống 4.1). Thiết kế dựa trên bằng chứng (EBD) có thể 

cung cấp thông tin có giá trị về những gì đã có hiệu quả trong quá khứ và các kỹ 

thuật đánh giá sau khi sử dụng (POE) có thể được sử dụng để theo dõi hiệu quả 

của thiết kế khu trưng bày.
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Quy mô và phạm vi của môi trường sống trong khu trưng bày phải phù hợp với nhu 

cầu và hành vi của từng loài. Đối với một số loài, không gian ba chiều sẽ là ưu tiên tuyệt 

đối và rất cần thiết để đạt được các trạng thái phúc lợi tích cực, trong khi đối với các loài 

khác, các cấu trúc xã hội phù hợp mới là ưu tiên. Yêu cầu cần phải biết về các yêu cầu 

cụ thể của loài là điều cần thiết để thiết kế khu trưng bày hiệu quả, đảm bảo phúc lợi 

động vật. Ví dụ, cần xem xét cách động vật sử dụng cả ba chiều không gian tự nhiên của 

chúng, tưởng tượng các chi tiết hàng ngày về cuộc sống của chúng và xem xét các lựa 

chọn có sẵn của chúng về mức độ ánh sáng, tiếng ồn, cũng như phạm vi nhiệt độ. Cung 

cấp khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên. Thiết kế hỗ trợ hoạt động giàu môi trường và 

tạo ra các thách thức để hỗ trợ động vật có cơ hội tự lựa chọn. 

Động vật phải có khả năng hình thành các nhóm tự nhiên (xem Nghiên cứu tình 

huống 4.2). Chuẩn bị cho các sự kiện sinh sản và cần tách động vật vì lý do đảm bảo 

phúc lợi. Có thể cần có một khu trưng bày bổ sung không dành cho khách tham 

quan hoặc một khu trưng bày thứ hai. Các khu vực không dành cho trưng bày, mặc 

dù ngoài tầm nhìn của khách tham quan, cũng nên được xây dựng dựa theo nhu 

cầu của các loài động vật cụ thể, giống như các khu trưng bày thông thường. Cả 

hai khu vực dành cho trưng bày và không dành cho trưng bày nên cung cấp các lựa 

chọn an toàn, dễ dàng và linh hoạt để các nhân viên có thể tiến hành bảo trì, khi 

chăm sóc, huấn luyện, và quan sát động vật. Việc luân chuyển động vật giữa các 

khu trưng bày và chuyển đến các khu vực không dành cho trưng bày có thể cung 

cấp thêm các kích thích tích cực.

Lý tưởng nhất là nhân viên có thể thay đổi các đồ làm giàu môi trường và thực hiện 

các công việc hàng ngày khác mà không can thiệp vào hành vi tự nhiên của động 

vật động vật, vừa để tránh xáo trộn, vừa tránh tạo ra phản ứng có điều kiện khiến 

chúng bị phụ thuộc vào sự can thiệp của con người. Do đó, thiết kế nên cho phép 

sử dụng các hệ thống linh hoạt để cung cấp đồ làm giàu môi trường cho phép tạo 

ra sự đa dạng và thách thức hàng ngày. Nó cũng nên kết hợp các trang thiết bị quản 

lý và chăm sóc thích hợp, chẳng hạn như cân, lồng ép, và lối bắt động vật, để động 

vật, bất kể kích thước và độ phức tạp, có thể dễ dàng chấp nhận các quy trình điều 

trị thú y không xâm lấn thông qua huấn luyện củng cố tích cực.

Các khu vực nghỉ ngơi nên được kết hợp vào các khu trưng bày, để động vật có 

thể lựa chọn thoát khỏi tầm nhìn của công chúng. Từ góc độ giáo dục, việc giải 

thích các tính năng đảm bảo phúc lợi động vật của các khu trưng bày giúp khách 

tham quan hiểu rõ hơn về nhu cầu của động vật. Các nghiên cứu cho thấy rằng 

khách tham quan hiểu rằng các loài động vật thường xuyên cần sự riêng tư khi họ 

được giới thiệu, do đó họ sẽ không mong đợi được nhìn thấy mọi con vật trong 

mỗi lần ghé thăm. Những lời giải thích như vậy có thể truyền cảm hứng về sự 

kết nối và có thể thúc đẩy khách tham quan quan tâm đến phúc lợi của động vật 

trong vườn thú và thủy cung, cũng như hoạt động bảo tồn chúng trong tự nhiên.

KẾT LUẬN

Một không gian vườn thú hoặc thủy cung được thiết kế tốt, cùng với công tác quản lý 

động vật chu đáo, có thể đóng góp nhiều trong việc tăng cường sức khỏe và phúc lợi 

cho những động vật sống tại đó. Cung cấp sự lựa chọn trong khu trưng bày và đảm bảo 

các khu vực nghỉ ngơi và ẩn nấp khỏi khách tham quan có thể tạo ra sự khác biệt đáng 

kể đối với phúc lợi động vật. Một cách công bằng, nó có thể cung cấp cơ hội để quan sát 

động vật như những cá thể hoàn toàn có nhận thức trong khi chúng tham gia vào nhiều 

lựa chọn phong phú và một loạt các hành vi phức tạp phản ánh sự tò mò của chính bản 

thân chúng cũng như cách chúng sử dụng môi trường sống của mình.

Các vườn thú và thủy cung nên cố gắng thực hiện các thực hành tốt nhất, gương 

mẫu và khuyến khích những lối suy nghĩ và thiết kế mới phục vụ phúc lợi động vật. 

Các giải pháp không cần phải tốn kém, nhưng kết quả tốt đòi hỏi nỗ lực được cân 

Nghiên cứu tình huống 4.2: 

Nâng cao trong cách quản lý động vật thúc đẩy tiến bộ trong thiết kế khu 

trưng bày

Công viên linh trưởng Apenheul, mở cửa năm 1971, tiên phong trong 

cách trưng bày các loài linh trưởng trong điều kiện tự do thông qua thử 

nghiệm với hàng rào, cầu có nối điện và khả năng học tập xã hội của loài 

linh trưởng. Trong khu vực nuôi thả tự do đầu tiên, chiếm khoảng 1 ha 

diện tích rừng, hơn 100 con khỉ sóc đen (Saimiri boliviensis) lang thang 

trên cây và giữa các du khách. Không gian dành cho các loài động vật 

cho phép chúng hình thành các nhóm hòa hợp. Các buồng nuôi cung 

cấp sự linh hoạt cho phép các thành viên trong nhóm đều có vị trí: mỗi 

buồng trong tổng số tám buồng có ít nhất ba lối thoát, với mỗi lối ra dẫn 

qua một ngã tư đến nhiều phòng khác. Tòa nhà có hệ thống sưởi ấm qua 

tường thay vì dưới sàn, nhiệt độ mục tiêu là 25°C cho tường và 20°C cho 

không khí. Một con vật cần được giữ trong phòng cách ly do bị thương 

hoặc bị bệnh luôn được ở cùng với một đồng loại được nhân viên chăm 

sóc lựa chọn dựa trên hiểu biết của họ về nhóm.
CÔNG VIÊN LINH TRƯỞNG APENHEUL, HÀ LAN
Khỉ sóc đầu đen
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DANH SÁCH KIỂM TRA

Loài động vật này có sống tự nhiên thoải mái trong khí hậu tự nhiên của 

vườn thú hay thủy cung không, hay nó có thể được chăm sóc thoải mái 

thông qua việc tiếp cận với môi trường nhân tạo không?

Khu trưng bày có cho phép động vật điều chỉnh tình trạng cơ bản của 

nó; được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời (hoặc mặt trăng đối với các loài 

sống về đêm) và điều kiện ngoài trời theo lựa chọn của chúng không?

Các động vật có sử dụng ‘chiều không gian thứ ba’, chẳng hạn như chiều 

cao hoặc chiều sâu không? Chúng có thích cây hoặc đào bới trong các lớp 

nền khác nhau không? Có nơi nghỉ ngơi trong khu trưng bày không, và 

khu trưng bày có cho phép chúng di chuyển bình thường không?

Khu trưng bày có đủ lớn và phức tạp để hỗ trợ tạo ra các nhóm tự nhiên 

của loài không? Các khu trưng bày có khu vực bổ sung để phù hợp với 

việc sinh sản hoặc tách nhóm không?

Khu trưng bày có cung cấp cho nhiều cơ hội, chẳng hạn như khi cho ăn 

và nghỉ ngơi, trong các điều kiện khác nhau (gần hoặc xa, trong bóng 

râm hoặc dưới ánh nắng mặt trời, ở chỗ cao hoặc thấp, được bảo vệ khỏi 

hoặc tiếp xúc với các yếu tố khác) không? Liệu nó có các khu vực thoát 

hiểm và nghỉ ngơi cho động vật không? Điều gì gây ra hành vi hung dữ?

Nhân viên chăm sóc có an toàn khi làm việc xung quanh động vật 

không? Khu trưng bày có cung cấp các tùy chọn linh hoạt để dễ dàng bảo 

trì và cho hoạt động làm giàu môi trường hàng ngày không?

Khu trưng bày có cho phép nhân viên và các nhà nghiên cứu theo dõi 

động vật mà không ảnh hưởng tới chúng không? Động vật trong khu 

trưng bày có được bảo vệ khỏi ánh sáng, tiếng ồn hoặc rung động liên 

quan đến việc theo dõi không?

Động vật có an toàn khỏi khách tham quan không? Khách có an toàn khi 

đi tham quan động vật không?

Khách tham quan có hiểu rõ về phúc lợi của động vật tại các khu trưng 

bày không? Khách có thể quan sát các khả năng của động vật, cách chúng 

lấy thức ăn, hoạt động tự chăm sóc bản thân, tương tác nhóm bầy đàn, 

và hoạt động sử dụng đồ làm giàu môi trường không? Trải nghiệm của 

du khách có gắn liền với sự hiểu biết về những thách thức đối với sự sinh 

tồn của loài động vật đó trong tự nhiên không?

GHI CHÚ:

Mèo rừng Nam Mỹ



GẤU TRÚC LỚN

VƯỜN THÚ SAN DIEGO, CA, HOA KỲ
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KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện cam kết của chúng tôi với các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao, Chiến lược 

phúc lợi động vật của vườn thú và thủy cung thế giới kêu gọi các tổ chức thành viên:

1. Giới thiệu và thực hiện theo các kế hoạch nhân giống và các khuyến nghị quản lý 

loài phù hợp với kế hoạch bảo tồn tổng thể loài và tìm cách giảm thiểu hậu quả 

phúc lợi tiêu cực cho động vật.

2. Tạo điều kiện quản lý phúc lợi tích cực trong các sự kiện nhân giống thông qua việc 

sử dụng, ví dụ, theo dõi chu kỳ động dục, tách động vật và quan sát có chuyên môn.

3. Sử dụng nhân viên chuyên nghiệp, tham khảo ý kiến chuyên gia bên ngoài nếu 

cần, để giám sát các vấn đề phúc lợi động vật liên quan đến quá trình nhân giống.

4. Khi nhân giống để tái thả, cần chú ý cụ thể đến việc cân bằng phúc lợi động vật với 

khả năng sinh tồn trong tự nhiên và sự bổ sung cho quần thể hoang dã.

5. Phát triển và sử dụng chính sách tiêu hủy nhân đạo rõ ràng, trong đó nêu rõ các 

trường hợp áp dụng tiêu hủy nhân đạo và những người được ủy quyền thực hiện.

6. Đảm bảo rằng những cân nhắc về phúc lợi động vật của từng loài được tích hợp 

đầy đủ vào quy hoạch bộ sưu tập dài hạn, đảm bảo động vật có thể được chăm sóc 

trọn đời và có phúc lợi cao trong suốt cuộc đời của chúng.

7. Đảm bảo rằng khi xem xét các giao dịch tiếp nhận động vật, tất cả các động vật đều 

đến từ các nguồn không gây ảnh hưởng đến quần thể hoang dã hoặc không ủng 

hộ cho hoạt động sinh sản động vật hoang dã vì thương mại, điều kiện nơi phúc 

lợi động vật có thể bị tổn hại.

GIỚI THIỆU

Hoạt động sinh sản có thể là các dạng trải nghiệm tích cực, phong phú về các hành 

vi tự nhiên đối với các loài động vật hoang dã trong vườn thú và thủy cung; tuy 

nhiên, nó cũng có thể gây ra các vấn đề đạo đức và phúc lợi phức tạp. Một nguyên 

tắc bao quát trong việc xem xét bất kỳ sự kiện sinh sản nào trong vườn thú hoặc 

thủy cung phải là sự cân bằng giữa phúc lợi động vật và nhu cầu và công cụ quản lý 

số lượng đàn, được đưa ra bởi chuyên gia về hành vi tự nhiên của loài.

Với mục tiêu chính của các vườn thú và thủy cung hiện đại là bảo tồn động vật 

hoang dã, diễn giải cách thức để chúng ta có thể đạt được điều này thông qua các 

chương trình nhân giống sinh sản. Tuy nhiên, có những chủ đề phổ biến đang nổi 

lên bao gồm chuyên môn và kiến thức đặc thù của loài được củng cố bởi các kế 

hoạch hợp tác mạnh mẽ. 

QUẢN LÝ VÀ NHÂN GIỐNG BỘ SƯU TẬP ĐỘNG VẬT

Các chương trình nhân giống trong vườn thú và thủy cung hiện đại nên được quản 

lý thông qua các chương trình quản lý loài với việc lập kế hoạch tốt, hợp tác với 

các tổ chức chuyên hoạt động về lĩnh vực vườn thú và thủy cung, như các hiệp hội 

vườn thú và thủy cung khu vực. Công tác phối hợp quản lý loài nên xác định tất cả 

các quyết định về nhân giống và quy hoạch bộ sưu tập động vật.

Quy hoạch bộ sưu tập động vật nên là cốt lõi của tất cả các vườn thú và thủy cung 

(xem Nghiên cứu tình huống 5.1). Liên quan đến phúc lợi động vật, việc quy hoạch 

này cần bao gồm việc xem xét khả năng cung cấp trạng thái phúc lợi tích cực cho 

một số loài hoặc cá thể động vật cụ thể là nền tảng cơ bản cho việc liệu có nên nuôi 

nhốt chúng hay không.

Ở nhiều khu vực trên thế giới, vai trò của hiệp hội vườn thú và thủy cung trong 

khu vực là điều phối và hỗ trợ quản lý quần thể động vật, bằng cách hỗ trợ việc quy 

hoạch bộ sưu tập, đảm bảo thực hành quản lý loài tốt, và giám sát và tư vấn về cách 

thúc đẩy các trạng thái phúc lợi động vật tích cực trong khuôn khổ đó. Đây cũng 

là một lĩnh vực đang phát triển hợp tác toàn cầu thông qua Kế hoạch quản lý loài 

toàn cầu (GSMPs) của Ủy ban quản lý số lượng quần thể WAZA (CPM). Các vườn 

thú và thủy cung nên tiếp tục sử dụng các chương trình này và, nếu có thể, hợp tác 

để tiếp tục xây dựng các chương trình nhân giống trong khu vực và trên toàn cầu.

Lưu trữ hồ sơ chất lượng cao là mấu chốt để quản lý loài thành công, vì nguyên 

tắc quản lý cơ bản là phục vụ sự liên hệ giữa các cá thể trong quần thể và kết quả 

của chúng đối với toàn loài xét từ góc độ phúc lợi động vật. Hệ thống thông tin 

loài quốc tế (ISIS) tích hợp Hệ thống quản lý thông tin động vật học (ZIMS), là 

một hệ thống quan trọng đối với công tác quản lý bền vững quần thể động vật trên 

toàn cầu. Hệ thống này cho phép phổ biến thông tin sẽ giúp xây dựng kiến thức về 

những điều kiện nhân giống thành công.

SINH SẢN ‘TỰ NHIÊN’ TẠI VƯỜN THÚ HOẶC THỦY CUNG

Trong thời gian gần đây, các vườn thú và thủy cung đã thực hiện những nỗ lực phối 

hợp cho phép các cá thể động vật sinh sản trong các điều kiện bắt chước gần giống với 

quá trình tự nhiên. Điều này dựa trên nhu cầu đảm bảo thành công trong hoạt động 

sinh sản và có thể có một số kết quả phúc lợi tích cực. Hỗ trợ quá trình này là một hệ 

thống quản lý loài phức tạp nhằm duy trì đủ sự đa dạng về di truyền và nhân khẩu học 

để thúc đẩy sự bền vững của quần thể động vật trong vườn thú và thủy cung, và hỗ trợ 

bảo tồn động vật hoang dã.

C H Ư Ơ N G  5 :  C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  SI N H  S Ả N  VÀ  Q U Y  HOẠT  B Ộ  SƯ U  TẬ P

Cam kết của chúng tôi là các chương trình nhân giống đạt được kết quả 

bảo tồn, quản lý loài bền vững và thúc đẩy các trạng thái phúc lợi động vật 

tích cực.
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Các chương trình nhân giống trong vườn thú và thủy cung cố gắng tạo ra sự đa dạng 

nhất có thể về mặt di truyền qua nhiều thế hệ. Đảm bảo sự đa dạng di truyền là rất 

quan trọng đối với phúc lợi động vật vì nó đóng góp cho sức khỏe động vật ở cấp cá 

thể và giữa các thế hệ. Các chương trình nhân giống được quản lý tốt cần phải xét tới 

phúc lợi động vật, và các vườn thú và thủy cung thực hiện mọi nỗ lực để cân bằng 

giữa các vấn đề đạo đức và phúc lợi với nhu cầu quản lý bền vững quần thể động vật. 

Sự hỗ trợ của các ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật, hoặc các cơ quan khác, có thể 

giúp giải quyết sự phức tạp trong quá trình đưa ra quyết định trong các lĩnh vực này.

Các vườn thú và thủy cung có thể hợp tác với các đối tác khác để tiếp cận hoặc 

phát triển hơn nữa các công nghệ tích hợp giảm thiểu các ảnh hưởng tới phúc lợi 

động vật và duy trì trạng thái phúc lợi tích cực với công tác quản lý loài bền vững. 

Ví dụ, một số chương trình nhân giống sử dụng phương pháp kiểm tra hormone, 

kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, theo dõi căng thẳng (stress) và áp dụng kiến thức mới nhấ 

về loài. Các phương pháp này có thể được hỗ trợ thêm bởi các kỹ thuật quản lý 

động vật không xâm lấn bằng cách sử dụng phương pháp củng cố tích cực để giảm 

thiểu tác hại và căng thẳng.

Việc thực hiện các chương trình nhân giống nên là một phần của kế hoạch quản lý loài 

dài hạn hơn, xem xét tới việc chăm sóc trọn đời động vật và các mức độ cao về phúc lợi 

động vật. Nhiều vườn thú và thủy cung tích cực quản lý sinh sản để tránh các sự kiện 

sinh sản không mong muốn. Những động vật khác có thể bị tiêu hủy nhân đạo, nếu 

điều này là hợp pháp và phù hợp với văn hóa tại quốc gia hoặc khu vực đó.

Sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả là một trong nhiều khía cạnh của việc quản 

lý vườn thú hoặc thủy cung hiện đại, và do vậy chuyên môn và kiến thức của các 

nhân viên thú y là rất quan trọng để quản lý sinh sản thành công. Sinh sản được 

quản lý cũng rất cần thiết để hỗ trợ các chương trình bảo tồn nhằm đảm bảo kết 

quả di truyền và nhân khẩu học tốt nhất cho việc nhân giống trong tương lai.

QUẢN LÝ TÍNH HUNG DỮ VÀ THƯƠNG TỔN

Một chuyên môn cốt lõi khác của vườn thú và bể cá hiện đại tác động đến phúc 

lợi động vật là quản lý các hành vi tự nhiên trong khu vực hạn chế của một khu 

trưng bày. Đối với nhiều loài, việc sinh sản có thể dẫn đến mức độ hung dữ và 

nguy cơ bị thương cao ở các cá thể động vật (xem Nghiên cứu tình huống 5.2). 

Đây có thể là hành vi hoang dã phổ biến tùy từng loài. Các vườn thú và thủy cung 

có nhiều nỗ lực khi quản lý trong bối cảnh như vậy nhằm giảm thiểu tác hại có 

thể xảy ra, do nếu quản lý kém trong lĩnh vực này có thể dẫn đến thương tích 

nghiêm trọng và tử vong cho động vật.

Khi xảy ra trường hợp động vật trở nên hung dữ, thiết kế khu trưng bày cần có khả 

năng hỗ trợ và phù hợp cho động sinh sản an toàn. Nhân viên vườn thú và thủy cung 

cần có kiến thức và chuyên môn đầy đủ về việc quản lý ghép nhóm động vật, để giảm 

thiểu thương tích cho động vật và để đạt được kết quả sinh sản tốt nhất. Ngoài ra, việc 

ứng dụng khoa học hỗ trợ cho các chuyên gia trong vườn thú và thủy cung nhằm xác 

định thời điểm thích hợp cho việc ghép nhóm sinh sản là rất cần thiết.

Nghiên cứu tình huống 5.1:

Quy hoạch bộ sưu tập động vật là gì?

Quy hoạch thu thập động vật phác thảo thông 

tin về các loài và số lượng động vật được nuôi 

nhốt, về kế hoạch chăn nuôi, di chuyển động vật 

tới hoặc ra khỏi vườn thú hoặc thủy cung, và các 

hướng đi trong tương lai. Các vườn thú và thủy 

cung hàng đầu cân bằng giữa các quyết định 

quy hoạch bộ sưu tập động vật với các nguyên 

tắc quy hoạch bộ sưu tập và các chính sách liên 

quan do các cơ quan quản lý có thẩm quyền ban 

hành. Quy hoạch bộ sưu tập xem xét các yếu tố 

về cơ sở hiện có, các khu trưng bày và không 

gian trong phạm vi quan sát của công chúng và 

không gian hậu trường phía sau các khu trưng 

bày, yêu cầu của loài về phúc lợi và công tác 

quản lý, và nhu cầu để duy trì bộ sưu tập phù 

hợp với mục đích và nhiệm vụ của vườn thú hoặc 

thủy cung. Các vườn thú và thủy cung cần phát 

triển các kế hoạch bộ sưu tập để đạt được các 

mục tiêu bảo tồn, thông qua kết quả bảo tồn 

trực tiếp hoặc qua kết quả thu hút khách tham 

quan/công chúng.

VƯỜN THÚ PERTH, ÚC  
Chuột Bilby
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C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  S I N H  S Ả N  V À  Q U Y  H O Ạ C H  B Ộ  S Ư U  T Ậ P   

SINH SẢN ĐỂ TÁI THẢ

Tính bền vững lâu dài của quần thể động vật phục vụ trưng bày và sinh sản động 

vật để bảo tồn là hai việc không loại trừ lẫn nhau. Trong nhiều trường hợp, động 

vật được sử dụng cho mục đích nhân giống bảo tồn cũng được trưng bày cho công 

chúng, trong khi ở nhiều kịch bản khác, các cá thể tham gia vào các chương trình 

nhân giống như vậy sẽ không được trưng bày. Việc quyết định có trưng bày những 

động vật sinh sản này hay không phụ thuộc vào từng chương trình và loài cụ thể.

Nhiều chương trình sinh sản – tái thả áp dụng hoạt động làm quen trước khi tái thả 

có thể dẫn tới phúc lợi động vật bị suy giảm tạm thời. Hoạt động làm quen trước khi 

tái thả có thể bao gồm các hoạt động ví dụ như thay đổi chế độ ăn, bắt chước chế độ 

gần giống như trong tự nhiên, chẳng hạn như hạn chế nguồn thức ăn (ví dụ: chế độ ăn 

kiêng bỏ đói); cho các con mồi còn sống (có thể gây lo ngại về phúc lợi của động vật là 

con mồi); hoặc giới thiệu động vật săn mồi trước khi tái thả kích thích phản ứng chạy 

trốn. Trước khi thực hiện chương trình sinh sản – tái thả, các vườn thú và thủy cung 

nên đánh giá các nguy cơ sinh tồn lâu dài đối với từng cá thể động vật, sự sinh tồn của 

loài đó, và cần vượt qua những quan ngại về ảnh hưởng nhất thời tới phúc lợi động vật 

trong thời gian làm quen trước khi thả. Ngoài ý kiến của các cơ quan bảo tồn, ý kiến 

đóng góp của các cá nhân khác thông qua ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật có thể 

hỗ trợ đáng kể trong việc đánh giá và hỗ trợ cho tình huống này.

GIAO DỊCH ĐỘNG VẬT CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN, CỨU HỘ VÀ NUÔI TRANG TRẠI

Tất cả các giao dịch động vật có nguồn gốc từ tự nhiên phải tuân thủ các nguyên tắc 

quốc tế đã được thông qua bởi các cơ quan bảo tồn quốc tế, như Liên minh Bảo tồn 

Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Các vườn thú và thủy cung khi có ý định tách một 

cá thể động vật khỏi môi trường tự nhiên phải có mục đích bảo tồn được chứng 

minh rõ ràng, hoặc khi làm việc với các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm, 

mục đích cần hướng đến là giáo dục, nghiên cứu hoặc tập hợp các cá thể cho các 

chương trình nhằm mục đích thúc đẩy sự bền vững lâu dài của các quần thể hoang 

dã (ví dụ: các sáng kiến sinh sản – tái thả). Quy hoạch bộ sưu tập động vật tại vườn 

thú và thủy cung, kế hoạch quản lý loài và các kế hoạch hợp tác sinh sản hiệu quả 

là những công cụ cần thiết trong vấn đề này.

Việc sinh sản vì mục đích thương mại động vật hoang dã (nuôi trang trại động vật 

hoang dã) có thể khuyến khích việc săn bắt không ổn định và bất hợp pháp các cá thể 

động vật từ tự nhiên, có thể hủy hoại nỗ lực bảo tồn của các vườn thú và thủy cung 

hiện đại. Quy mô và mức độ của các biện pháp sinh sản cho mục đích thương mại 

này cũng có thể có tác động tiêu cực đến phúc lợi của các động vật hoang dã. Vườn 

thú và thủy cung cần tránh giao dịch động vật với các cơ sở sinh sản thương mại 

động vật. Thei nghị quyết năm 2014 của WAZA về vấn đề này, các vườn thú và thủy 

cung, khi có kế hoạch giao dịch nhập bổ sung động vật, cần đảm bảo rằng tất cả các 

động vật đều đến từ các nguồn có uy tín, không gây ảnh hưởng đến quần thể hoang 

dã hoặc không tiếp tay cho hoạt động sinh sản động vật hoang dã vì mục đích thương 

mại, và cần tránh các hậu quả tiêu cực tới phúc lợi động vật do đánh bắt bừa bãi.

Nhiều vườn thú và thủy cung tiếp nhận ngày càng nhiều những ‘động vật cứu hộ’ 

tịch thu từ các vụ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, hoặc từ các tổ chức 

gần như hoặc không thể chăm sóc động vật đầy đủ. Điều này thường là theo yêu cầu 

của chính quyền. Theo các quy định, các khu bảo tồn là nơi chăm sóc những động 

vật này; tuy nhiên, với chuyên môn chăm sóc động vật của mình, vườn thú và thủy 

cung hiện đại thường cũng là cơ sở tốt để chăm sóc lâu dài cho những động vật này.

TRUNG TÂM BẢO TỒN SỒI TRẮNG (WHITE OAK CONSERVATION CENTER), FL, HOA KỲ

NGỰA HOANG SOMALI

Nghiên cứu tình huống 5.2: 

Quản lý sự hung dữ trong sinh sản các loài sống theo bầy đàn

Lý tưởng nhất, việc sinh sản nên diễn ra tại đàn để đảm bảo phúc lợi tốt 

và sự gắn kết nhóm của động vật. Các vườn thú và thủy cung nên chú ý 

đến tính toàn vẹn về di truyền và nhân khẩu học trong việc xem xét nhân 

giống, kết hợp với công tác quản lý lớn hơn của các loài có liên quan 

khác. Bản chất của các loài sống theo bầy đàn, đặc biệt là với con đực, 

là sẽ có những thời điểm trong năm khi hành vi đối kháng có thể phát 

sinh. Các hành vi sinh sản tự nhiên, dù hung dữ hay không, có thể rất 

quan trọng để đảm bảo sinh sản thành công. Tuy nhiên, nếu hành vi đối 

kháng trong các tình huống sinh sản tiếp diễn, đặc biệt khi không phải 

trong mùa sinh sản bình thường, nó có thể trở thành vấn đề về phúc lợi 

động vật đối với các cá thể yếu thế hơn, và do đó cần được giải quyết. 

Nhân viên vườn thú và thủy cung cần có kiến thức và chuyên môn tốt về 

các loài, các cá thể động vật, cũng như các nhóm quần thể đang được 

họ chăm sóc trực tiếp. Điều này sẽ hỗ trợ việc đưa ra quyết định liệu có 

cần tách các cá thể hay cho phép hành vi hung hăng tiếp diễn và tự hết.
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Nghiên cứu tình huống 5.4: 

Ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật là gì và nó có thể hoạt động tại cơ sở của bạn không?

Nhiều vườn thú và thủy cung sử dụng một ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật 

để hỗ trợ quản lý động vật tại cơ sở của họ. Trong một số thể chế, điều này là bắt 

buộc theo luật. Các ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật có thể có các thành viên 

từ bên ngoài để mở rộng kết nối với cộng đồng và tiếp cận được với chuyên môn 

về phúc lợi và đạo đức động vật từ bên ngoài. Các ủy ban này có thể hữu ích trong 

việc đánh giá phản ứng của cộng đồng đối với các vấn đề quản lý động vật; trong 

việc khảo sát cơ sở vật chất; có thể xem xét các chính sách và quy trình mới về phúc 

lợi động vật; hoặc hỗ trợ các vấn đề đạo đức phức tạp có thể phát sinh trong quá 

trình chăm sóc động vật. Các ủy ban này cũng có thể thúc đẩy hiểu biết về sự phức 

tạp của công tác quản lý động vật trong vườn thú và thủy cung đối với đội ngũ 

nhân viên và những người có liên quan khác. Quá trình này cũng có thể nâng cao 

trách nhiệm và tính minh bạch cho việc ra quyết định trong chăm sóc động vật.

Chăm sóc động vật cứu hộ cung cấp cơ hội rõ ràng cho công tác giáo dục công 

cộng về các chủ đề chính về phúc lợi và bảo tồn động vật, chẳng hạn như tình 

trạng buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp toàn cầu ngày càng gia tăng (xem 

Nghiên cứu tình huống 5.3). Với việc cung cấp mái nhà cho những động vật cứu 

hộ, các vườn thú và thủy cung có thể tạo ra sự khác biệt thực sự cho từng động 

vật cũng như tăng cường tính bền vững của quần thể động vật của vườn thú trong 

khu vực và trên toàn cầu. Cân nhắc về không gian và tài nguyên có sẵn cho động 

vật được cứu hộ/bị tịch thu và chăm sóc trọn đời cho chúng có thể là một thành 

phần quan trọng của việc quy hoạch bộ sưu tập động vật.

TIÊU HỦY NHÂN ĐẠO

Tiêu hủy nhân đạo là hành động cung cấp cho động vật một cái chết nhân đạo. 

Động vật nên được đối xử với sự tôn trọng trong suốt cuộc đời chúng và, khi cần 

thiết, cần được ban cho cái chết nhân đạo. Tất cả các vườn thú và thủy cung nên có 

chính sách rõ ràng đối với việc tiêu hủy nhân đạo động vật. Các chính sách tiêu hủy 

nhân đạo cần nêu ràng các trường hợp cách thức và lý do áp dụng tiêu hủy nhân 

đạo. Hoạt động tiêu hủy nhân đạo nên được giám sát và được phê duyệt bởi một 

bác sĩ thú y hoặc quản lý động vật cấp cao, có kinh nghiệm, với thông tin tóm tắt 

được bác sĩ thú y cung cấp. Các quyết định về tiêu hủy nhân đạo phải dựa trên đánh 

giá phụ thuộc vào bối cảnh xét tới tất cả các lựa chọn thay thế khác. Một số tổ chức 

cũng yêu cầu sự tham gia của một ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật, hoặc một 

cơ quan khác có thành viên từ bên ngoài cơ sở, tham gia vào việc đánh giá trước khi 

tiến hành tiêu hủy nhân đạo (xem Nghiên cứu tình huống 5.4).

Cái chết của một con vật trong vườn thú hoặc thủy cung có thể gợi lên sự quan tâm 

của công chúng cũng như cảm xúc từ các nhân viên, tình nguyện viên và khách 

thăm quan. Điều này đặc biệt có thể xảy ra trong trường hợp tiêu hủy nhân đạo 

động vật. Trong một số trường hợp, khách tham quan vườn thú và thủy cung, nhân 

viên và tình nguyện viên có thể cần một lời giải thích về lý do căn bản của quyết 

định tiêu hủy nhân đạo và có thể cần thời gian để đưa ra lời giải thích.

VƯỜN THÚ PERTH, ÚC
Gấu chó

Nghiên cứu tình huống 5.3: 

Tổ chức Giải phóng Gấu (Free the Bears) tại Úc

Tổ chức ‘Free the Bears’ là một tổ chức hoạt động trên khắp Đông Nam Á nhằm 

giải cứu gấu chó (Helarctos malayanus) và gấu đen châu Á (hay gấu ngựa; Ur-

sus thibetanus) từ các trang trại nuôi gấu mật, từ các nhà hàng, và buôn bán 

thú cảnh. Trong 10 năm qua, một số vườn thú tại Úc và New Zealand đã hỗ 

trợ ‘Free the Bears’ để tài trợ cho các trung tâm cứu hộ, chương trình giáo dục 

cộng đồng và nghiên cứu bảo tồn về tình trạng của loài gấu trong tự nhiên ở 

Lào và Campuchia. Các vườn thú cũng đã đưa gấu chó cứu hộ vào các bộ sưu 

tập động vật của họ để hỗ trợ chương trình nhân giống gấu chó ở Úc cho, 

cũng như đã quảng bá cho Tổ chức ‘Free the Bears’, cho công tác bảo tồn gấu 

chó, và chống lại việc buôn bán trái phép động vật hoang dã.

VƯỜN THÚ HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ
Khỉ đuôi sóc lùn
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ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIÊN TIẾN 

Các vườn thú và thủy cung hiện đại đang sử dụng ngày càng nhiều nhiều tiến bộ 

công nghệ để hỗ trợ các chương trình nhân giống, từ công nghệ di truyền phân tử 

để xác định các cá thể có giá trị trong việc nhân giống các loài bị đe dọa đến áp 

dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản, bao gồm thụ tinh nhân tạo, cấy phôi, tiêm tinh 

trùng vào bào tương trứng, và thụ tinh trong ống nghiệm.

Khi thực hiện hỗ trợ sinh sản trên động vật trong vườn thú và thủy cung, cần cân 

nhắc phúc lợi của từng cá thể động vật liên quan. Những rủi ro, lợi ích và kết quả 

phúc lợi động vật nên được xem xét đầy đủ khi lên kế hoạch cho những sự kiện như 

vậy. Rào cản đối với khả năng sinh sản tự nhiên cũng cần được xem xét.

TRUNG TÂM BẢO TỒN ĐỘNG VẬT LƯỠNG CƯ EL VALLE, PANAMA
Ếch Nam Mỹ - Strabomantis bufoniformis

KẾT LUẬN

Phúc lợi động vật và sự cân bằng giữa sự thỏa hiệp về phúc lợi và trạng thái phúc lợi 

tích cực cần được bao hàm trong các khuyến nghị và quyết định của các chương trình 

nhân giống và quy hoạch bộ sưu tập vườn thú và thủy cung.

Quy hoạch bộ sưu tập động vật vườn thú và thủy cung chất lượng cao phải dựa trên cam 

kết bảo tồn động vật hoang dã và quản lý loài. Điều này đảm bảo rằng tính toàn vẹn về di 

truyền và nhân khẩu học của cả quần thể tại vườn thú và thủy cung, lẫn quần thể hoang 

dã đều được duy trì. Nó cũng cung cấp cho các vườn thú và thủy cung cơ hội để giáo dục 

công chúng về bảo tồn và phúc lợi động vật. Nhân viên vườn thú và thủy cung đảm nhận 

công tác quản lý loài cần nhận thức đầy đủ các ưu tiên trong khu vực và trên toàn thế 

giới liên quan đến loài động vật mà họ đang chăm sóc, hiểu được lợi ích và hạn chế của 

phương pháp quản lý hiện tại và đảm bảo chất lượng, hiệu quả của việc lưu trữ hồ sơ.
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DANH SÁCH KIỂM TRA

Có kế hoạch cho bộ sưu tập động vật không?

Có kế hoạch rõ ràng cho hoạt động sinh sản động vật tại chỗ mà được 

quản lý và phê duyệt trước khi tiến hành nhân giống không?

Làm thế nào để kết hợp quản lý phúc lợi động vật trong kế hoạch nhân 

giống? Cơ sở có được lợi khi tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia về vấn 

đề này không?

Các nhân viên có đủ kinh nghiệm và kỹ năng để kiểm soát các đợt nhân 

giống đối với các loài phức tạp và hung hăng không? Cơ sở hạ tầng có phù 

hợp để thực hiện các đợt nhân giống như vậy không? Cơ sở có cần thêm 

các khu vực nuôi giữ động vật để thực hiện hoạt động này tốt hơn không?

Cơ sở có đủ tự tin để cung cấp điều kiện nuôi dưỡng đầy đủ cho các con 

non sau khi được sinh ra?

Cơ sở quản lý tiêu hủy nhân đạo như thế nào? Có chính sách cụ thể nêu 

rõ vai trò và trách nhiệm, và các trường hợp khi nào thì áp dụng biện 

pháp trợ tử không? Liệu việc thành lập một ủy ban đạo đức và phúc lợi 

động vật, hay các thực thể tương đương, có mang lại lợi ích khi thảo luận 

về trợ tử không?

Có cơ hội nào để kết nối các chương trình bảo tồn với các hoạt động 

nhân giống tốt hơn tại cơ sở không?

Nhân viên của cơ sở có hoạt động trong việc quản lý loài và liên kết với 

các hiệp hội vườn thú và thủy cung trong khu vực về lĩnh vực này không?

Cơ sở có cần lập kế hoạch xây dựng thêm các khu nuôi giữ động vật trong 

tương lai hay cơ sở có cần hợp tác với các tổ chức khác để nuôi động vật già 

hay động vật không nằm trong chương trình nhân giống không?

Các ghi chép về động vật của cơ sở có được cập nhật thường xuyên và 

thông qua Hệ thống Quản lý Thông tin Động vật Vườn thú (ZIMS) hay 

các chương trình hợp tác khác tương tự không?

Cơ sở có tuân thủ tất cả các quy trình của Liên minh Bảo tồn Thiên 

nhiên Quốc tế (IUCN) và giải pháp năm 2014 của WAZA về nguồn động 

vật hợp pháp, bền vững và nhân đạo không?

GHI CHÚ:

Nhím Bắc Mỹ 



TÊ GIÁC TRẮNG

ZIMBABWE
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KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện cam kết của chúng tôi đối với tiêu chuẩn cao về phúc lợi động vật, Chiến 

lược phúc lợi động vật của vườn thú và thủy cung thế giới kêu gọi các tổ chức thành viên:

1. Thiết lập phúc lợi động vật như một thành tố trong tất cả các hoạt động và dự án 

bảo tồn mà cơ sở hỗ trợ.

2. Hợp tác với các tổ chức bảo tồn thực địa và cùng chia sẻ kiến thức, kỹ năng về 

phúc lợi động vật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các tổ chức này, bao gồm, 

ví dụ như, các dự án tái thả.

3. Đánh giá xem những lợi ích về bảo tồn có lớn hơn những ảnh hưởng tới phúc lợi 

động vật do sự can thiệp của công tác quản lý hay không.

4. Trau dồi sự hiểu biết về tầm quan trọng của khung bảo tồn các loài hỗn hợp bao 

gồm đánh giá phúc lợi động vật.

5. Đảm bảo chắc chắn rằng trong công tác bảo tồn của cơ sở cũng như của các đối 

tác, nhu cầu của mỗi cá thể động vật và việc thúc đẩy phúc lợi động vật tích cực 

được quan tâm mọi lúc.

GIỚI THIỆU

Thuật ngữ “phúc lợi bảo tồn” nhấn mạnh vào chủ đề chính của chương này rằng phúc 

lợi động vật và bảo tồn động vật về bản chất là gắn kết với nhau. Các nguyên tắc và 

thực tiễn có cơ sở nên được đưa vào các hoạt động bảo tồn và áp dụng hàng ngày vào 

công việc vận hành tại các vườn thú và thủy cung hiện đại.

Phúc lợi bảo tồn thừa nhận rằng bất cứ hoạt động nào của con người dù hữu ý hay vô 

ý đều có ảnh hưởng tới các loài động vật có tri giác trong sinh cảnh của chúng, hay ảnh 

hưởng tới môi trường tự nhiên cũng dẫn tới khả năng gây tổn hại đến phúc lợi của động 

vật. Ví dụ, phúc lợi của vô số loài động vật hoang dã bị tổn hại cả trực tiếp và gián tiếp do 

hoạt động của con người, đe dọa đến quần thể, sự tồn vong của loài và đến cả hệ sinh thái.

BẢO TỒN VÀ PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT - KHÔNG PHẢI LÀ HAI THỨ RIÊNG RẼ

Bảo tồn và phúc lợi động vật đều tập trung tác động vào những yếu tố gây hại 

cho động vật, nhưng đi theo hai hướng khác nhau. Trong khi bảo tồn quan tâm 

tới sự tồn tại của quần thể, của loài và hệ sinh thái, thì phúc lợi động vật hướng 

đến sự trải nghiệm chủ quan hay chất lượng đời sống của từng cá thể động vật. 

Ngoài ra, hướng tư duy và cách vận hành trong lĩnh vực bảo tồn thường bao hàm 

một phạm vi hoạt động rộng lớn liên quan đến động vật hoang dã sống ngoài tự 

nhiên cũng như sống dưới sự chăm sóc của con người.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn động vật và phúc lợi động vật giúp bổ trợ cho 

nhau. Sau tất cả, các tác động gây bất lợi đến động vật hoang dã - là hệ quả của 

hầu như tất cả các hoạt động của con người - có nên được phân loại là vấn đề của 

hoạt động bảo tồn hay của phúc lợi động vật không? Động vật hoang dã là một 

phần của các nhóm xã hội, quần thể và hệ sinh thái. Do đó, các hành động gây 

ảnh hưởng đến phúc lợi và sự sống còn của một cá thể động vật cũng có thể dẫn 

đến hậu quả trên quy mô lớn đối với toàn bộ hệ sinh thái, và ngược lại.

Như đã giải thích trong Chương 1, việc quản lý vườn thú và thủy cung chủ yếu 

tập trung vào các yếu tố sống còn - tối quan trọng, trong điều kiện tốt nhất, các 

cơ sở thường chỉ đạt được trạng thái phúc lợi động vật trung bình. Ngày nay, 

chúng ta mong đợi nhiều hơn, nên sẽ cần đáp ứng nhiều thứ hơn cho động vật 

chứ không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn nhu cầu tồn tại tối thiểu của chúng khi 

được nuôi giữ vì mục đích bảo tồn như trước đây. Vì động vật cũng có thể có 

những trải nghiệm tích cực, nên chúng ta cần cố gắng thực hiện hóa điều này 

qua các quy trình quản lý vườn thú và thủy cung. Trong chiến lược này, cần tiếp 

tục thực hiện và mở rộng sự quan tâm, chú ý tới các hoạt động làm giàu môi 

trường sống cho mọi khu chuồng nuôi trong vườn thú và thủy cung, đặc biệt đối 

với động vật được nuôi vì mục đích bảo tồn. Có thể thấy định hướng này hài hòa 

với khái niệm về phúc lợi bảo tồn, vì nó kết hợp với mục tiêu tăng cường phúc 

lợi động vật trong khi theo đuổi các mục tiêu bảo tồn.

PHÚC LỢI BẢO TỒN TRONG VƯỜN THÚ VÀ THỦY CUNG

Ví dụ về sự vận hành phúc lợi bảo tồn có bao gồm sự phối kết hợp lợi ích của 

phúc lợi động vật và bảo tồn động vật vào ông tác quản lý, nghiên cứu động vật 

hoang dã và du lịch sinh thái (xem nghiên cứu tình huống 6.1). Nhiều vườn thú 

và thủy cung đang tham gia vào các hoạt động bảo tồn đa dạng tại các khu vực 

địa phương và cả trên các khu thực địa khác. Hoạt động về phúc lợi bảo tồn của 

vườn thú và thủy cung cần phải được áp dụng trên phạm vi rộng thông qua sự 

quan tâm đến sức khỏe về thể chất và tâm lý của từng cá thể động vật hoang dã 

dưới sự quản lý chặt chẽ về số lượng trong bối cảnh bảo tồn.

Việc thực hiện bảo tồn tại các vườn thú - thủy cung tốt luôn tìm kiếm cách quản lý 

phúc lợi động vật tốt. Những tiến bộ trong việc chăm sóc các loài động vật hoang 

dã có thể giúp cải thiện phúc lợi của chúng (Chương 1 và 2) cũng như sự thành 

công của chương trình nhân giống (Chương 5). Từ những kiến thức chuyên môn 

này, các vườn thú và thủy cung có thể giúp các tổ chức bảo tồn đối tác hoạt động 

trong lĩnh vực này hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn cho phúc lợi động vật.

Sự xung đột tiềm ẩn giữa phúc lợi động vật và các mục tiêu bảo tồn có thể sẽ phát sinh 

trong trường hợp động vật không có khả năng thích nghi với cuộc sống bị nuôi nhốt 

C H Ư Ơ N G  6 :  P H Ú C  LỢ I  B Ả O  T Ồ N

Cam kết của chúng tôi là đảm bảo rằng các hoạt động bảo tồn động vật 

hoang dã cũng bao gồm cả việc đạt được các mục tiêu về phúc lợi động 

vật.
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trong vườn thú hay thủy cung. Ngược lại, sự thích nghi với môi trường nuôi nhốt có 

thể làm giảm khả năng của động vật thích nghi với môi trường tự nhiên hoang dã, 

điều này làm rấy lên các mối quan ngại về phúc lợi đối với những cá thể mà được xác 

định sẽ quay trở lại sinh cảnh tự nhiên của mình (xem Nghiên cứu tình huống 6.2). 

Do đó, nhiều vườn thú và thủy cung tham gia vào các chương trình nhân giống để tái 

thả cũng áp dụng các chiến lược nhằm giảm thiểu các vấn đề như vậy.

Với tính cấp thiết trong công tác bảo tồn hiện này, sự can thiệp vào việc quản lý 

động vật hoang dã và môi trường sống của chúng ngày càng trở nên cần thiết để 

có thể giảm thiểu được các mối đe dọa. Động lực để thực hiện các biện pháp can 

thiệp như vậy có thể là để giảm các vấn đề liên quan đến phúc lợi động vật, để 

quản lý sự bùng phát dịch bệnh hay để đáp ứng ưu tiên bảo tồn là thực hiện di 

dời động vật. Ngoài ra, có vẻ như một số loài không thể tồn tại nếu không có sự 

can thiệp của con người. Tuy nhiên, bản thân sự can thiệp cũng có thể làm tổn 

hại đến phúc lợi của các cá thể động vật, và những tác động như vậy cần phải 

được cân bằng với sự đóng góp cho mục đích bảo tồn loài rộng hơn.

KHU BẢO TỒN VƯỢN CÁO THÀNH PHỐ MYAKKA, FLORIDA, HOA KỲ
Vượn cáo Mongoose

Nghiên cứu tình huống 6.1: 

Các vấn đề về phúc lợi khi xử lý trực tiếp động vật hoang dã

Cố ý can thiệp vào cuộc sống của các loài động vật hoang dã nhằm mục 

đích bảo tồn có thể gây ra những ảnh hưởng tới phúc lợi của từng cá thể 

động vật có liên quan. Thậm chí chỉ là những sự quan sát đơn giản cũng 

có thể gây ảnh hưởng. Do vậy, khi có sự can thiệp trực tiếp tới cơ thể động 

vật để thu thập mẫu, đánh dấu, gắn thẻ, tiêm vắc-xin và điều trị đều có 

thể để lại những tác động tiêu cực tới phúc lợi của chúng. Các tác động 

bất lợi này liên quan đến các biện pháp can thiệp có chủ ý có thể để lại 

những hậu quả như tổn thương về thể chất, phá vỡ phân cấp xã hội, gián 

đoạn chuyển động tự nhiên, gián đoạn hành vi sinh sản hay làm tăng sự 

dễ bị tổn thương trong quá trình săn mồi. Do đó, những tác động này có 

thể làm thay đổi sinh học của các cá thể đến mức mà những dữ liệu thu 

thập được từ chúng không còn đáng tin cậy. Các vườn thú và thủy cung 

có năng lực cần phát triển quy trình xử lý thân thiện với phúc lợi của các 

loài động vật hoang dã. Họ cũng cung cấp một nền tảng thử nghiệm để 

đo lường hậu quả tiềm tàng đối với phúc lợi động vật khi thực hiện các 

hoạt động can thiệp vì mục đích bảo tồn như vậy. Điều này cung cấp sự 

liên kết giữa các vườn thú và thủy cung, với phúc lợi động vật và bảo tồn.

 PHÍA BẮC CAROLINA, HOA KỲ
Sói đỏ Bắc Mỹ

Nghiên cứu tình huống 6.2: 

Phúc lợi của động vật được tái thả

Trong phạm vi mối quan hệ giữa bảo tồn - phúc lợi động vật, tái thả động vật 

là sự can thiệp làm nổi bật lên nhiệm vụ chăm sóc cho từng cá thể động vật 

được tái thả lại môi trường tự nhiên cũng như cho quần thể được phục hồi. 

Việc tái thả các cá thể động vật trở lại tự nhiên sau một thời gian sống trong 

môi trường nhân tạo, bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị cho động vật trước khi 

tái thả, có thể làm tổn hại đến phúc lợi của chúng, cũng như có tác động đến 

các loài địa phương khác. Các biện pháp giám sát trước và sau khi tái thả cùng 

các biện pháp hỗ trợ, có thể bao gồm việc cung cấp người hướng dẫn cụ thể, 

cho ăn các chất dinh dưỡng bổ sung hoặc chăm sóc thú y, có thể làm tăng cả 

khả năng thành công khi tái thả và bảo đảm phúc lợi động vật. Làm giàu hành 

vi và môi trường, nhằm mục đích phát triển các kỹ năng cụ thể quan trọng 

cho sự sống còn và sinh sản trong tự nhiên, có thể có giá trị như nhau. Các 

vườn thú và thủy cung có chuyên môn cần thực hiện các hoạt động quản lý 

như vậy. Điều này làm nổi bật vai trò quan trọng đối với các vườn thú và thủy 

cung trong lĩnh vực phúc lợi động vật và bảo tồn động vật.

Có sức mạnh trong sự hợp tác chặt chẽ và 

liên kết giữa bảo tồn và phúc lợi động vật.
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P H Ú C  L Ợ I  B Ả O  T Ồ N  

KẾT HỢP BẢO TỒN LOÀI VÀ PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Việc quản lý tổng hợp các loài động vật cả bên trong lẫn bên ngoài sinh cảnh tự 

nhiên của chúng đang ngày càng trở nên quan trọng. Công tác quản lý này bao 

gồm các hoạt động như bắt giữ, giam giữ và vận chuyển động vật, khi đó, việc 

giảm thiểu sự gây tổn hại tới phúc lợi động vật đồng thời cung cấp cho chúng cơ 

hội trải nghiệm tích cực trở thành vấn đề chính. Do đó, cần phải đánh giá các tác 

động phúc lợi động vật và xác định xem hậu quả của sự can thiệp có lớn hơn lợi 

ích bảo tồn hay không, và ngược lại.

Kiến thức về phúc lợi và chăm sóc động vật của các vườn thú và thủy cung có thể 

giúp ích nhiều cho các nỗ lực bảo tồn trong lĩnh vực này như phục hồi và quản 

lý quần thể nhỏ, hoán vị sinh học và y học bảo tồn (y học sinh thái). Điều quan 

trọng hơn là việc tìm cách cải thiện phúc lợi động vật hoang dã không nhất thiết 

phải xung đột với các mục tiêu bảo tồn, bởi các biện pháp được thực hiện để tăng 

cường phúc lợi cho động vật, bằng cách cải thiện khả năng sinh tồn và sinh sản, 

sẽ nâng cao giá trị bảo tồn của cả cơ sở.

Mối quan hệ giữa phúc lợi động vật và bảo tồn được thể hiện trong một giản đồ 

quyết định để xem xét sự giao thoa giữa các khía cạnh riêng biệt của hai mục tiêu 

(Hình 6.1). Các hoạt động thực tiễn kết hợp giữa chế độ phúc lợi động vật tốt với 

công tác bảo tồn tốt được ưu tiên, trong khi các hoạt động khác ít hấp dẫn hơn 

nhưng vẫn chấp nhận được, và rõ ràng là sự kết hợp giữa chế độ phúc lợi nghèo 

nàn cùng với công tác bảo tồn yếu kém là không thể chấp nhận được. Các chỉ số 

giảm thiểu sự xâm phạm đến phúc lợi và nâng cao phúc lợi (Chương I) giúp cung 

cấp các phương tiện thực tiến để đánh giá các hoạt động này.

Các hoạt động bảo tồn tốt có thể và nên được thực hiện với sự cân nhắc kỹ lưỡng 

G I Ả N  Đ Ồ  Q U Y Ế T  Đ Ị N H

về phúc lợi của từng cá thể động vật. Do vậy, giản đồ quyết định này có thể đặc 

biệt hữu ích khi áp lực bỏ qua phúc lợi cá thể vì lợi ích bảo tồn cao, vì nó giúp ta 

luôn quan tâm đến cả phúc lợi động vật và bảo tồn.

CÁC QUY TẮC HƯỚNG DẪN VÀ CÁC CÂU HỎI CHƯA CÓ LỜI GIẢI ĐÁP

Không có nguyên tắc nào được thống nhất về hướng dẫn chung cho những người 

làm việc trong lĩnh vực phúc lợi động vật và bảo tồn. Tuy nhiên, dưới đây là một 

bộ khung các nguyên tắc khá hữu ích trong tuyên bố đồng thuận từ Hội thảo Khoa 

học về Bảo tồn và Phúc lợi động vật hướng dẫn đã được sửa đổi năm 2009 được 

tổ chức ở Đại học British Columbia, nội dung đã được sửa đổi một chút như sau:

• Phúc lợi của tất cả các cá thể động vật hoang dã đều bình đẳng. Điều này không 

có nghĩa là tất cả động vật đều phải được đối xử như nhau, mà là sức khỏe về thể 

chất và tinh thần của chúng cần được cân nhắc như nhau.

• Các hành động ảnh hưởng tới động vật đều liên quan đến vấn đề về đạo đức dù 

cho đó là ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp.

• Không nên thực hiện các hành động có thể gây hại đến phúc lợi hay tình trạng bảo 

tồn động vật hoang dã mà không cân nhắc cẩn thận tính cần thiết của hành động đó.

• Cần giảm thiểu mức độ nghiêm trọng và quy mô gây tổn hại đến động vật (về số 

động vật bị ảnh hưởng và khoảng thời gian gây tổn hại so với tuổi thọ của động vật).

• Cần nghiêm túc cân nhắc khi thực hiện các hành động có những tác động không 

thể cứu vãn được so với những hành động mà chỉ để lại ảnh hưởng tạm thời.

Nhiều vấn đề liên quan đến phúc lợi động vật hoang dã và bảo tồn cần phải được 

xem xét thêm. Sau đây là danh sách các câu hỏi chưa có lời giải đáp được nêu ra 

trong Hội thảo đã đề cập ở trên:

Hình 6.1. Một giản đồ quyết định để xem xét sự giao thoa giữa các khía cạnh riêng biệt 

của phúc lợi và bảo tồn động vật (được sửa đổi từ Bradshaw & Bateson 2000).
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• Trong cuộc sống thường ngày động vật vẫn có những lúc phải chịu đựng đau 

khổ, vậy thì đâu là ranh giới để xác định khi nào các tác hại gây ra bởi hoạt động 

của con người là mối quan ngại về đạo đức? Mặc dù khó có thể đạt được sự đồng 

thuận và định lượng, nhưng chúng ta không nên kết luận rằng tất cả các mức độ 

đau khổ vì thế mà có thể chấp nhận được.

• Sự liên kết trực tiếp với hành vi của con người nên được mô tả như thế nào để 

có thể coi đó là một mối quan ngại?

• Các trạng thái cảm xúc của cá thể động vật nên được bản đồ hóa như thế nào 

dựa trên kết quả đầu ra quan trọng với công tác bảo tồn, ví dụ như tình trạng 

bệnh hay sinh sản thành công?

• Chúng ta có thể xác định các nguyên tắc dẫn tới các hành động đạo đức mà có 

thể biện hộ được trong trường hợp cần thiết phải gây tổn hại tới phúc lợi của 

một số cá thể để đạt được các mục tiêu như sự sinh tồn của quần thể?

Việc giải quyết các vấn đề như vậy đòi hỏi sự đối thoại liên ngành với sự tham gia 

của các nhà sinh học bảo tồn, nhà khoa học về phúc lợi động vật, và những người 

làm trong lĩnh vực về đạo đức, pháp luật và các vấn đề xã hội.

KẾT LUẬN

Việc công nhận mối tương quan giữa phúc lợi động vật khi xử lý các vấn đề về bảo tồn 

động vật hoang dã ngày càng trở nên quan trọng. Chính các hoạt động của con người 

hiện nay đang đẩy đa dạng sinh học vào sự khủng hoảng và gây tổn hại đến phúc lợi 

của động vật, các vấn đề này đều kết nối với nhau và đang là mối quan tâm của các 

vườn thú và thủy cung trong công tác bảo tồn và cứu các loài động vật hoang dã.

Phúc lợi của các loài động vật hoang dã có thể được đánh giá trực tiếp và gián tiếp 

theo các phương pháp ngày càng tinh vi và được khoa học công nhận. Trên thực tế, 

phúc lợi động vật được đánh giá trên từng cá thể, trong khi đó, một số mục tiêu bảo 

tồn động vật hoang dã trên diện rộng được đo dựa trên quần thể loài, do vậy không 

nhất thiết phải làm cho việc này không tương thích.

Các nhà khoa học trong lĩnh vực phúc lợi động vật và bảo tồn, và những người ủng 

hộ đang ngày càng nhận ra rằng công việc của các bên có tính tương hỗ lẫn nhau. 

Vườn thú và thủy cung cần đảm bảo rằng công việc bảo tồn của họ trong lĩnh vực 

này, cùng với công việc của các đối tác bảo tồn cần bao gồm các chiến lược nhằm 

giảm thiểu sự gây tổn hại tới phúc lợi động vật.

VƯỜN THÚ HANNOVER, ĐỨC
Ấu trùng bọ cánh cứng Atlas

DANH SÁCH KIỂM TRA

Cơ sở có thực hiện đánh giá về các dự án để đảm bảo đáp ứng được nhu 

cầu phúc lợi của động vật không?

Đối tác bảo tồn của cơ sở có được lợi từ việc hỗ trợ kết hợp quy 

trình quản lý phúc lợi động vật trong công việc của họ không?

Nhân viên và các đối tác bảo tồn của cơ sở có cần tư vấn về cách đánh 

giá trực tiếp và gián tiếp phúc lợi của các loài động vật hoang dã không?

Nhân viên của cơ sở làm việc trong các dự án về bảo tồn, bao gồm, ví 

dụ, bắt giữ, giam giữ và vận chuyển động vật hoang dã, có được đào tạo 

đầy đủ để đáo nhu cầu phúc lợi của động vật không?

Nếu cơ sở thực hiện chương trình nhân giống để tái thả thì cơ sở 

vật chất nuôi giữ động vật của cơ sở có đáp ứng được nhu cầu phúc 

lợi của động vật không?

GHI CHÚ:



BÁO AMUR

VƯỜN THÚ LEIPZIG, ĐỨC
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KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện cam kết về một bộ tiêu chuẩn cao cho phúc lợi động vật, Chiến lược Phúc 

lợi Động vật của Vườn thú và Thủy cung Thế giới kêu gọi các tổ chức thành viên:

1. Ưu tiên phúc lợi động vật và giám sát phúc lợi trong hoạt động hợp tác nghiên 

cứu với các trường đại học, cơ quan nghiên cứu và các cơ sở động vật học khác.

2. Tiếp tục sử dụng và áp dụng những phát hiện dựa trên kết quả nghiên cứu có cơ 

sở khoa học để hỗ trợ quản lý phúc lợi động vật trong vườn thú và thủy cung.

3. Vận hành một ủy ban đạo đức, phúc lợi và nghiên cứu về động vật, hoặc các thực 

thể tương tự, cùng các đại diện từ các tổ chức bên ngoài để xem xét và giám sát các 

hoạt động nghiên cứu và thúc đẩy sự tăng cường tính chặt chẽ về mặt khoa học 

trong toàn bộ hoạt động của cơ sở.

4. Phát triển chính sách nghiên cứu và quy trình nghiên cứu để đảm bảo trong tất cả 

các nghiên cứu có sử dụng động vật, bất kỳ mối lo ngại nào về phúc lợi động vật 

đều được xác định rõ ràng và bất kỳ sự gây tổn hại nào đều được giảm thiểu, chỉ 

diễn ra trong thời gian ngắn, và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

5. Tích cực hoạt động hỗ trợ các đối tác nghiên cứu để thúc đẩy các trạng thái phúc 

lợi động vật tích cực.

6. Khuyến khích y học bảo tồn như một khu vực hoạt động nghiên cứu trong phạm 

vi cơ sở để nâng cao phúc lợi động vật nói chúng và phúc lợi bảo tồn nói riêng.

GIỚI THIỆU

Vườn thú và thủy cung tạo điều kiện cho các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu 

học thuật tiến hành các cuộc điều tra với mục đích tăng cường sự hiểu biết về thế giới 

tự nhiên. Cụ thể, nghiên cứu được thiết kế để phát triển hơn nữa cách tiếp cận dựa 

trên bằng chứng thực tế được khoa học công nhận để cải thiện phúc lợi động vật và 

bảo tồn động vật; tuy nhiên, một nghiên cứu tập trung có thể và nên áp dụng trong 

khuôn khổ hoạt động của vườn thú và thủy cung.

Sự hợp tác nghiên cứu giữa vườn thú hay thủy công với các viện hàn lâm có thể là một 

lợi thế lớn để tăng cường sự hiểu biết cũng như kiến thức trong nhiều lĩnh vực trong 

hoạt động của vườn thú và thủy cung. Sự chia sẻ kiến thức và chuyên môn cũng có thể 

mở rộng phạm vi và giá trị của các cuộc điều tra, và có thể dẫn đến các cuộc điều tra 

được thực hiện, mà nếu không có sự chia sẻ đó thì có lẽ sẽ không thể thực hiện được. 

Ấn bản năm 2011 cuốn Kỷ yếu Vườn thú Quốc tế (International Zoo Yearbook) có 

ví dụ về các mối quan hệ hợp tác thành công giữa các vườn thú và thủy cung với cộng 

đồng học thuật, đôi bên cùng có lợi. Những nghiên cứu như vậy có tiềm năng làm 

giàu thêm cuộc sống của động vật học (xem Nghiên cứu tình huống 7.1).

C H Ư Ơ N G  7 :  N G H I Ê N  C Ứ U  P H Ú C  L Ợ I  Đ Ộ N G  VẬT

Cam kết của chúng tôi là áp dụng cách tiếp cận khoa học, dựa trên bằng 

chứng từ thực tế đối với phúc lợi động vật và khi tiến hành nghiên cứu.

CÔNG VIÊN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ YORKSHIRE, VƯƠNG QUỐC ANH
Khỉ đầu chó Guinea

Nghiên cứu tình huống 7.1: 

Nghiên cứu tăng cường phúc lợi động vật và đổi mới trải nghiệm cho khách tham quan

Mục đích của nghiên cứu này tại Công viên Động vật hoang dã Yorkshire 

là để xác định xem nếu có bất kỳ sự khác biệt về hành vi nào biểu hiện ở 

khỉ đầu chó Guinea (Papio papio) khi sử dụng và không sử dụng thiết bị 

tương tác bằng thức ăn. Có ba loại thiết bị được sử dụng với khỉ đầu chó, 

và cứ ba cái mỗi thiết bị gắn ở viền bức tường kính nơi mà khách tham 

quan có thể quan sát khỉ đầu chó. Tương ứng với nó, có ba mức độ phức 

tạp. Mức độ đơn giản nhất yêu cầu người xem thả thức ăn xuống để khỉ 

quay cái đĩa và lấy thức ăn. Loại thứ hai, cả người và khỉ đều phải ngồi hoặc 

đứng trên một tấm phản đòn bẩy cùng một lúc để thức ăn được thả ra. 

Và loại cuối cùng đòi hỏi khỉ đầu chó và người cùng đồng thời kéo một 

sợi dây thừng đòn bẩy để thức ăn được nhả ra.Trước khi có tương tác với 

khách tham quan, các loại thức ăn khác nhau được cho vào ba thiết bị này. 

Kết quả chứng minh rằng các thiết bị giúp tăng tần suất thực hiện hành vi 

kiếm ăn ở khỉ đầu có và tăng hoạt động của động vật, trong khi vẫn cung 

cấp được một trải nghiệm mới mẻ cho khách tham quan.
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Không phải tất cả các câu hỏi nghiên cứu đều hướng tới việc làm rõ các khía cạnh khác 

nhau của phúc lợi động vật và cách quản lý phúc lợi ở các vườn thú và thủy cung. Tuy 

nhiên, các tác động đến phúc lợi khi thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nghiên cứu nào đều 

phải được đánh giá trước, đặc biệt là các tác động tiêu cực.

Điều quan trọng là cần phải xem xét bối cảnh pháp luật của việc thực hiện các cuộc điều 

tra mang tính khoa học về động vật, hoạt động này được cho phép ở nhiều quốc gia. Quy 

định pháp luật ở mỗi nơi có thể khác nhau, nhưng những nguyên tắc chính thường giống 

nhau. 180 quốc gia thành viên của Tổ chức Thú y Thế giới (World Organisation for An-

imal Health - OIE) đã đồng thuận chấp thuận tiêu chuẩn của OIE về “Sử dụng động vật 

trong nghiên cứu và giáo dục”. Các tiêu chuẩn này không nhằm thay thế các đạo luật hiện 

hành mà có thể quy định chi tiết và chính xác hơn những yêu cầu cụ thể; thay vào đó, bộ 

tiêu chuẩn này đóng vai trò như một bộ hướng dẫn cho các quốc gia cần cập nhật các đạo 

luật đã lỗi thời hoặc để giới thiệu cho họ về một mảng pháp luật mới.

Dưới đây là một vài quy định chính của OIE:

• Việc sử dụng động vật trong nghiên cứu khoa học phải tuân thủ theo các quy định 

pháp luật hiện hành của quốc gia, tỉnh và/hoặc bang.

• Các cơ quan có liên quan cần có chính sách và thủ tục phù hợp với các yêu cầu theo 

luật định, cho dù các đạo luật có được áp dụng hay không; các chính sách và thủ tục 

này cần quy định cụ thể về việc sử dụng động vật phục vụ cho mục đích khoa học.

• Nên có sự giám sát việc sử dụng động vật từ các tổ chức bên ngoài như cơ quan pháp 

luật trung ương, hoặc ủy ban đạo đức, sử dụng và/hoặc chăm sóc động vật, hoặc các 

thực thể khác mà có thành viên độc lập.

• Các lợi ích của việc sử dụng động vật phải được cân nhắc so với các tác động tiêu cực đến 

phúc lợi động vật, và cần xem xét tính hợp lý trong sự cân bằng giữa các lợi ích được đề xuất.

• Cần thực hiện từng bước để giảm thiệu bất kỳ tác động tiêu cực đến phúc lợi động vật nào.

Các quy định này là những chỉ dẫn hữu ích cho các vườn thú và thủy cung, và cả 

các đối tác nghiên cứu của họ.

Trong hầu hết các trường hợp, các nghiên cứu có phẫu thuật xâm lấn nhiều đến thân thể 

động vật không được chấp nhận trong vườn thú và thủy cung. Cách tiếp cận như vậy chỉ 

có thể được chấp nhận trong một số dự án nghiên cứu nhất định, chẳng hạn như trường 

hợp các cá thể động vật có giá trị bảo tồn rất cao thuộc loài đang bị đe dọa nghiêm trọng 

và đang nằm trong kế hoạch bảo tồn và quản lý tổng thể và nghiên cứu theo cách như vậy 

sẽ có lợi ích ngay lập tức đối với các vấn đề của cá thể đó; các nghiên cứu xác nhận hoặc 

điều chỉnh có đóng góp cho các công trình nghiên cứu khoa học hoặc chương trình bảo 

tồn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mà cơ quan đó có tham gia; các thí nghiệm thú y tận 

dụng các cơ hội/tình huống xảy ra ngẫu nhiên nhằm thử nghiệm và cải thiện các phương 

pháp điều trị và chăm sóc. Khi đưa ra quyết định về các nghiên cứu như vậy rất cần cân 

bằng được các góc nhìn về quản lý, bảo tồn, khoa học và đạo đức, và sẽ có sự ủng hộ tốt 

nhất nếu được thực hiện trong khuôn khổ tư vấn và ra quyết định chính thức.

Loại nghiên cứu quan sát trong vườn thú hoặc thủy cung đối mặt với nhiều thách 

thức tương tự như những nghiên cứu trên thực địa về quần thể hoang dã. Trường hợp 

không có mẫu vật đủ kích thước thì có thể khắc phục bằng cách tiến hành các nghiên 

cứu ở vườn thú hoặc thủy cung, sử dụng sự khác nhau trong điều kiện nuôi giữ và 

chăm sóc như một nguồn biến đổi sinh học, hoặc bằng cách đặt câu hỏi rõ ràng và tiến 

hành thử nghiệm đơn giản tại vườn thú hoặc thủy cung, và sau đó công bố phát hiện 

của mình dưới hình thức nghiên cứu tình huống thực tế. Khi kết hợp với việc thiết lập 

thử nghiệm đơn giản dựa trên hệ thống khen thưởng tích cực, các nghiên cứu quan sát 

sẽ có tiềm năng đóng góp đáng kể vào việc cải thiện phúc lợi động vật.

Sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học trong những năm gần đây đã tạo ra nhiều kỹ 

thuật mới để đánh giá phúc lợi động vật và “mức độ căng thẳng” (xem nghiên cứu tình 

VƯỜN THÚ SOROCABA, BRAZIL
Hà mã

Nghiên cứu tình huống 7.2:

Công nhận các kỹ thuật không xâm lấn để đánh giá phúc lợi động vật

Các trạng thái sinh lý ngày càng được công nhận là những chỉ số cơ bản của “sự 

căng thẳng” vì nó cho thấy “phạm vi phản ứng” của các sinh vật đối với các thách 

thức của môi trường. Đó một phần là do các phản ứng hành vi có thể là một chỉ dẫn 

không đáng tin cậy trừ khi được đánh giá cẩn thận hoặc được phân tích bằng các 

kỹ thuật phức tạp. Phương pháp không xâm lấn đã cách mạng hóa đánh giá trạng 

thái sinh lý bởi nó có thể cung cấp dữ liệu trả lời cho các câu hỏi mà các kỹ thuật xâm 

lấn truyền thống không thể làm được. Các kỹ thuật không xâm lấn bao gồm việc 

đo nồng độ chất chuyển hóa glucocorticoid hoặc catecholamine trong nước tiểu, 

phân, nước bọt hoặc - gần đây nhất - trong lông, hoặc các phương pháp xâm lấn tối 

thiểu để lấy mẫu máu bằng các loại bọ hút máu.  Các phương pháp này nên được 

công nhận cho mỗi loài bằng các thí nghiệm phù hợp. Động vật trong các vườn thú 

và thủy cung đã được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm đã được công nhận và 

đạt được thành công ngoài mong đợi trên nhiều loài động vật hoang dã, và do đó 

đã đạt nhiều tiến bộ thực chất trong nghiên cứu phúc lợi động vật hoang dã. Việc 

xác định các trạng thái sinh lý được công nhận là một viên gạch đặt nền móng cho 

cách tiếp cận toàn diện, dựa trên chứng cứ thực tiễn để đánh giá phúc lợi động vật.
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huống 7.2), sức khỏe và tình trạng sinh sản, quan hệ cha con và mẹ con, và sự hiện diện 

của mầm bệnh ở mức độ tối thiểu và theo cách không xâm lấn. Cần áp dụng sự phát 

triển về kỹ thuật và lý thuyết này, đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên bằng 

chứng về phúc lợi động vật trong các vườn thú và thủy cung.

Để chú trọng vào hoạt động nghiên cứu của vườn thú và thủy cung thì cần có một 

cam kết hợp tác chặt chẽ và lâu dài với cộng đồng học thuật. Để đảm bảo cải thiện 

phúc lợi động vật, cần thiết lập và phát triển một quá trình đưa ra quyết định về 

quan hệ đối tác học thuật và nghiên cứu ở cả cấp chính sách và hoạt động của cơ 

sở; khuyến khích nghiên cứu khoa học chất lượng cao; tạo điều kiện nghiên cứu để 

trả lời các câu hỏi nhằm cải thiện phúc lợi động vật; và giúp tăng cường uy tín khoa 

học của vườn thú hoặc thủy cung.

TRỌNG TÂM NGHIÊN CỨU CỦA VƯỜN THÚ VÀ THỦY CUNG

Việc tiến hành các nghiên cứu như vậy trong vườn thú hay thủy cung không phải lúc nào 

cũng đơn giản. Kích thước của mẫu vật thường nhỏ, các cá thể lại thường có trải nghiệm 

cuộc sống khác nhau rất nhiều, và điều kiện khu nuôi giữ cùng với chế độ chăm sóc cũng 

khác nhau giữa các khu trưng bày, giữa các cơ sở và theo thời gian. Tuy nhiên, hoàn toàn 

có thể thực hiện các nghiên cứu khoa học có chất lượng cao và một chiến lược để đạt 

được kết quả đó, nhằm tối đa hóa tầm cỡ và phạm vi áp dụng của các kết quả nghiên 

cứu là phải đưa được nhiều vườn thú và thủy cung nhất có thể vào trong nghiên cứu. 

Vì những lý do này, đặc biệt khuyến khích thực hiện các nghiên cứu với sự tham gia của 

nhiều cơ sở. Những nghiên cứu này có thể giúp tìm ra mối liên quan giữa các biện pháp 

phúc lợi và khu nuôi giữ và chế độ chăm sóc mà sau đó có thể được áp dụng vào thực tế.

N G H I Ê N  C Ứ U  V Ề  S Ự  C Ă N G  T H Ẳ N G

Nhiều khía cạnh của công tác quản lý vườn thú và thủy cung đặt ra câu hỏi nghiên cứu 

quan trọng có thể mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho cộng đồng vườn thú và thủy cung. 

Có thể thấy kiến thức về phúc lợi động vật và thực tế quản lý được thiết lập tốt ở các loài 

không phải động vật hoang dã cũng giúp cung cấp một khởi đầu tốt để điều tra việc mở 

rộng giống loài động vật hoang dã trong các vườn thú và thủy cung.

Hiện còn có vô số những vấn đề cần được nghiên cứu, ví dụ như: mở rộng hiểu biết riêng 

cho từng loài về các danh mục trạng thái phúc lợi tiêu cực và tích cực, trong đó có hành 

vi rập khuôn và các kiểu hành vi khác; các phương pháp làm giàu môi trường sống sáng 

tạo hơn; phát hiện tình trạng vô sinh; phát triển và áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; 

tránh thai kiểm soát sinh sản; quy trình nhằm cải thiện việc quản lý sinh sản ở động vật 

có vú; tối ưu hóa chế độ dinh dưỡng; đánh giá tình trạng sức khỏe; phát hiện mầm bệnh, 

trong đó có các vi sinh vật có thể truyền bệnh giữa động vật và con người; phát triển các 

quy trình thú y phòng bệnh cho động vật hoang dã; và thúc đẩy các chương trình nhân 

giống bảo tồn hoặc tái thả về tự nhiên.

Sự nhấn mạnh vào việc giảm thiểu các tác động phúc lợi tiêu cực có liên quan trực 

tiếp đến bất kỳ nghiên cứu nào được thực hiện trong các vườn thú và thủy cung, dù 

nghiên cứu đó có tập trung vào phúc lợi động vật cụ thể hay không. Mô hình 5 Tiêu 

chí (Chương 1) được công bố lần đầu tiên vào năm 1994 được phát triển đặc biệt để 

tạo điều kiện giảm thiểu những tổn hại từ các quy trình nghiên cứu, giảng dạy và thử 

nghiệm gây ra cho các loài động vật có tri giác. Năm 1997, mô hình này được sử dụng 

với vai trò như là một yêu cầu pháp lý cho tất cả các quy trình thực hiện trên động vật 

ở New Zealand, mô hình tiếp tục được sử dụng cho đến ngày nay. Mô hình này được 

Hình. 7.1. Khung nghiên cứu “sự căng thẳng” trong 

các vườn thú và thủy cung. “Các yếu tố gây căng 

thẳng tiềm tàng trong môi trường vườn thú” là các 

kích thích tố mà các ảnh hưởng của nó đã được 

chứng minh, nhưng không nhất thiết là phải trong 

môi trường vườn thú hay thủy cung. Các sinh vật sở 

hữu “phản ứng với sự căng thẳng” mà đã tiến hóa 

qua quá trình chọn lọc tự nhiên từ sự tiếp xúc với 

các yếu tố gây căng thẳng từ môi trường trong quá 

khứ. Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy “các yếu 

tố điều chỉnh” đặc thù của loài có thể điều chỉnh khả 

năng tiêu hóa thức ăn, hoạt động và sự thành công 

trong sinh sản, sức đề kháng của cơ thể và sinh tồn 

(được sửa đổi từ Hofer & East 2012).

Sự giảm mức độ phức 
tạp trong cấu trúc và 
sự đa dạng của môi 
trường sống (chất 
lượng môi trường sống) 

Thay đổi khí hậu

Tiếng ồn

Ánh sáng

Ô nhiễm

Sự cạnh tranh

Kẻ săn mồi

Mật độ quần thể

Bất ổn xã hội

Thành phần bầy đàn 

không tự nhiên

Sự xáo trộn

Tương tác với khách 
tham quan

Sự kìm hãm

Sự vận chuyển

Sự can thiệp vào 
thân thể

Tác nhân gây căng thẳng từ môi trường Các yếu tố điều chỉnh Stress Response Consequences

SINH VẬT

Loài

Quần thể

Tính mùa vụ

Hệ thống xã hội

Tiểu sử

Giới tính

Loại tính cách

Tuổi

Thể trạng

Tình trạng sinh sản

Chiến thuật hành vi

Trải nghiệm xã hội 

Ổn định xã hội

Hỗ trợ xã hội

Phản ứng căng thẳng
Phản ứng phát triển

Phản ứng thể chất
(phân bổ năng lượng 
và tài nguyên)

Phản ứng hành vi
(chuyển động, tương 
tác xã hội)

Phản ứng hooc-môn
(glucocorticoids,
catecholamines,
androgens)

Phản ứng đề kháng

Hậu quả

Yêu cầu năng lượng

Khả năng tiêu hóa 
thức ăn

Sinh tồn

Sinh sản thành công

Ức chế nhân giống

Sức đề kháng của 
cơ thể
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sử dụng rộng rãi hơn để đánh giá sự xâm hại phúc lợi động vật, cũng như để tăng cường 

phúc lợi, như được mô tả ở trên, sau đó là sự phát triển.

Về nghiên cứu về phúc lợi động vật, một ví dụ cụ thể là khung đánh giá trạng thái 

phúc lợi tiêu cực và cách giảm thiểu chúng - tập trung vào phản ứng sinh lý căng 

thẳng và hậu quả của nó, như được mô tả trong Hình 7.1.

ĐẢM NHẬN VIỆC NGHIÊN CỨU Ở CÁC VƯỜN THÚ VÀ THỦY CUNG

Hiện nay, các vườn thú và thủy cung chưa hoàn thành phát huy được tiềm năng của 

mình trong việc thực hiện các nghiên cứu cải thiện phúc lợi và bảo tồn động vật. 

Thay vì được coi là cơ hội tốt, nghiên cứu khoa học lại thường bị coi là hoạt động 

gây phát sinh chi phí hoặc xung đột với quy trình hoạt động bình thường. Nếu tất 

cả các bên đều lên kế hoạch cẩn thận và sẵn sàng tham gia thì hoàn toàn có thể vượt 

qua các trở ngại này như một số hình thức hợp tác mới giữa các vườn thú, thủy 

cung và các cơ quan khoa học hàn lâm vẫn làm.

Thú y bảo tồn là sự kết hợp các khía cạnh của việc chăm sóc thú y thường xuyên các 

loài động vật hoang dã để cải thiện và duy trì sức khỏe và phúc lợi cho chúng với 

các yếu tố quan trọng trong việc theo dõi và nghiên cứu sức khỏe. Vườn thú và thủy 

cung là những địa điểm tuyệt vời, là nơi góc nhìn thú y và góc nhìn sinh học khác 

về các câu hỏi nghiên cứu có thể được kết hợp một cách hiệu quả.

Nhân viên nghiên cứu vườn thú hoặc thủy cung có thể hỗ trợ quản lý trong việc phát 

triển chính sách nghiên cứu, đề xuất các ưu tiên nghiên cứu và đánh giá các dự án 

nghiên cứu được đề xuất về tính phù hợp, tính khả thi, tác động đến thói quen và tác 

động lên phúc lợi động vật. Ngay cả khi không có nhân viên đặc biệt chuyên nghiên 

cứu, các nghiên cứu tại vườn thú và thủy cung vẫn có thể được thực hiện thông qua văn 

hóa nghiên cứu của cơ sở, hướng dẫn nghiên cứu, đầu vào của người quản lý, và người 

chăm sóc động vật để cải thiện công việc quản lý thường ngày, đồng thời tối ưu hóa chế 

độ chăm sóc và phúc lợi cho động vật. Có thể dùng phương pháp tiếp cận như vậy để 

thực hiện các nghiên cứu tình huống thực tế và sau đó công bố trên các tạp chí khoa 

học để mọi người có thể tiếp cận được và giúp kiểm tra chéo các công trình nghiên cứu 

của nhau, đồng thời cung cấp cho các vườn thú hay thủy cung khác cơ hội thử nghiệm 

phương pháp tương tự và sau đó họ có thể báo cáo kết quả nghiên cứu của mình.

KẾT LUẬN 

Vườn thú và thủy cung là nơi tuyệt vời để thực hiện các nghiên cứu khoa học chất 

lượng cao, với sự giảm thiểu và không gây tổn hại đến phúc lợi động vật. Một cách 

tiếp cận chiến lược cùng với sự nỗ lực có thể giúp đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ 

của khoa học và giúp nâng cao kiến thức, hiệu suất và độ tin cậy của vườn thú và 

thủy cung trong các lĩnh vực về bảo tồn và phúc lợi động vật dựa trên cơ sở khoa 

học. Điều này thường đòi hỏi mối quan hệ hợp tác với cộng đồng học thuật và cần 

được quản lý tích cực để các bên cùng có lợi.

Các nghiên cứu quan sát kết hợp với các phương pháp thí nghiệm đơn giản có thể 

thúc đẩy nghiên cứu khoa học và cải thiện phúc lợi động vật. Những tiến bộ khoa 

học gần đây cung cấp các khung lý thuyết và kỹ thuật thực hành để đánh giá toàn 

diện phúc lợi động vật, bao gồm cả sức khỏe của động vật, theo cách giảm thiểu 

hoặc không xâm lấn đến động vật. Các vườn thú và thủy cung đều có tiềm năng 

thúc đẩy phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng thực tế vào hoạt động của họ 

và phúc lợi động vật, nếu họ quyết định sử dụng các phương pháp này.

DANH SÁCH KIỂM TRA

Cơ sở có cân nhắc những phát hiện mang tính khoa học trong thời gian 

gần đây khi cân nhắc các chính sách và quy trình phúc lợi động vật vật 

của cơ sở không? 

Cơ sở có danh sách các nghiên cứu cần được ưu tiên không? Danh sách 

này có bao gồm các nghi vấn về phúc lợi động vật và có đảm bảo kết hợp 

một chế độ phúc lợi động vật tốt trong đó không?

Cở sở có khuyến khích các nhân viên của mình thực hiện và công bố các 

nghiên cứu tình huống trên thực tế để hỗ trợ cho cách tiếp cận dựa trên 

bằng chứng liên quan đến phúc lợi động vật không?

Động vật mà cơ sở sử dụng cho các dự án nghiên cứu có được hưởng chế 

độ phúc lợi tương đương với các cá thể động vật khác trong cơ sở không?

Cơ sở có ủy ban đạo đức, phúc lợi và/hoặc nghiên cứu về động vật, hoặc 

các thực thể tương đương không? Nếu có, thì ủy ban có các thành viên 

từ các tổ chức bên ngoài cơ sở không?

Ủy ban có được tư vấn về các hoạt động nghiên cứu được đề xuất tại cơ 

sở không?

Việc phê duyệt các dự án nghiên cứu có là một quy trình trong việc phân 

tích lợi-hại và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng của việc sử 

dụng các kỹ thuật nghiên cứu không?

Các đối tác nghiên cứu của cơ sở có yêu cầu hỗ trợ để đảm bảo trong quá 

trình nghiên cứu họ có thể đảm bảo duy trì được chế độ phúc lợi phù 

hợp cho động vật không?

Cơ sở có biết về bất kỳ quy định pháp luật nào điều chỉnh hay liên quan 

đến nghiên cứu của cơ sở không? Cơ sở đã được cho phép thực hiện 

nghiên cứu chưa?

Các nhân viên của cơ sở có hiểu mục đích nghiên cứu, hướng dẫn về 

phúc lợi động vật cho các nhà nghiên cứu và kết quả mong đợi từ các 

nghiên cứu không?

GHI CHÚ:
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KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện cam kết về một bộ tiêu chuẩn cao cho phúc lợi động vật, Chiến lược Phúc 

lợi Động vật của Vườn thú và Thủy cung Thế giới kêu gọi các tổ chức thành viên:

1. Trở thành một trung tâm được công nhận về chuyên môn phúc lợi động vật và hỗ 

trợ cũng như tư vấn cho các tổ chức, cơ sở khác về phúc lợi động vật.

2. Đảm bảo rằng các nhân viên liên quan, bao gồm các nhân viên quản lý động vật và 

bác sỹ thú y, luôn phối hợp chặt chẽ và được cập nhật các tiêu chuẩn chuyên môn 

về sức khỏe và phúc lợi động vật. 

3. Phối hợp và hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu và các viện động vật 

học khác để tìm hiểu thêm về tình trạng phúc lợi động vật và khả năng tri giác của động vật.

4. Hợp tác với các tổ chức phúc lợi động vật và các chuyên gia phúc lợi động vật 

bên ngoài, bằng các bài thuyết trình về đạo đức động vật và ủy ban phúc lợi, hoặc 

các thực thể tương tự, để xem xét lại chế độ phúc lợi động vật tại cơ sở của mình.

5. Hợp tác hoặc “kết nghĩa” với các cơ sở về động vật học mà cần chỉ dẫn để đạt được kết quả 

phúc lợi tích cực cho động vật mà họ chăm sóc. Việc này có thể thực hiện qua các hoạt 

động như trao đổi nhân viên, các cơ hội tập huấn, trao đổi quy trình hoặc cung cấp tài trợ.

GIỚI THIỆU

Trong bất cứ hoạt động kinh doanh nào, quan hệ đối tác đồng nghĩa với việc năng lực 

giữa các bên được chia sẻ với nhau và cùng nhau phát triển. Trường hợp này cũng 

tương tự như hoạt động về phúc lợi động vật trong các vườn thú và thủy cung. Toàn 

bộ Chiến lược này phản ánh mức độ phức tạp của việc chăm sóc động vật đúng cách 

trong các vườn thú và thủy cung, cùng rất nhiều vấn đề khác cần được cân nhắc để 

đáp ứng nhu cầu đặc thù của loài. Do cần nhiều yếu tố đầu vào, nên việc thiết lập các 

quan hệ đối tác để cùng phát triển các kỹ năng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên.

Việc hình thành các mối quan hệ hiệu quả với sự cộng tác của các đồng nghiệp 

đóng vai trò quan trọng để khuyến khích và đạt được sự tiến bộ lâu dài về phúc 

lợi động vật. Chìa khóa để phát triển mối quan hệ đối tác hiệu quả và thành công 

là sự tin tưởng, sự thấu hiểu, và sự rõ ràng cũng như hiệu quả trong giao tiếp.

Họp tác là một hoạt động cốt lõi và là một trong những yêu cầu đối với vườn 

thú và thủy cung hiện đại. Chiến lược Bảo tồn Vườn thú và Thủy cung Thế 

giới (2005) đã dành một chương cho khái niệm về quan hệ đối tác, trong đó 

nhấn mạnh rằng vườn thú và thủy cung nắm trong tay một tổ hợp đặc biệt gồm 

chuyên môn về kỹ thuật và diễn giải, đạo đức pháp lý và môi trường, và kiến 

thức về đa dạng sinh học. Các cơ sở mày nên hợp tác với nhau để hỗ trợ lẫn 

nhau. Mặc dù Chiến lược Bảo tồn Vườn thú và Thủy cung Thế giới tập trung 

chủ yếu vào bảo tồn đa dạng sinh học, nhưng sự cung cấp các tiêu chuẩn cao về 

phúc lợi động vật cũng thuận lợi hơn từ công tác bảo tồn này. Do vậy, các vườn 

thú và thủy cung hiện đại cần đảm bảo sự phát triển của các quan hệ hợp tác có 

thể hỗ trợ đạt được các mục tiêu bảo tồn và phúc lợi động vật.

HỢP TÁC ĐỂ MỞ RỘNG KHẢ NĂNG VÀ KIẾN THỨC

Các quan hệ đối tác trong lĩnh vực phúc lợi động vật có thể có nhiều mục tiêu và 

chức năng khác nhau. Việc hợp tác với các trường đại học để thực hiện các nghiên 

cứu về lĩnh vực này có thể mang lại những kết quả đóng góp đáng kể cho quá trình 

học tập, trau dồi kiến thức và tăng cường quản lý phúc lợi động vật. Bên cạnh đó, 

bộ phận bác sỹ thú y của các vườn thú hay thủy cung có thể hợp tác với cơ quan 

bảo tồn hoạt động trong lĩnh vực này để tập trung vào mảng sức khỏe và phúc lợi 

cho động vật sống trong môi trường hoang dã. Những mối quan hệ đối tác như vậy 

sẽ giúp chúng ta tăng thêm các dự án và nâng cao kiến thức; ví dụ: nhận thức về 

sự đau đớn, tri giác và các biểu hiện hành vi khác nhau của các trạng thái cảm xúc 

tích cực đối với các loài khác nhau trong các vườn thú và thủy cung, kể cả động vật 

không xương sống cũng như động vật có xương sống.

Nâng cao kiến thức trong các lĩnh vực này sẽ giúp phát triển các nguyên tắc về 

phúc lợi động vật và tạo điều kiện cho sự cải thiện các quy định về chăm sóc động 

vật để đảm bảo phúc lợi tốt cho động vật hoang dã dưới sự quản lý của con người. 

Ý nghĩa đặc biệt của phúc lợi động vật là những lợi ích khi vườn thú và thủy cung 

thiết lập và duy trì ủy ban đạo đức và phúc lợi động vật, hoặc các thực thể tương 

tự, bao gồm cả các thành viên bên ngoài (không phải nhân viên). Nên cân nhắc 

đại diện của các nhóm phúc lợi động vật nếu thành viên của họ được chuẩn bị để 

tham gia tích cực vào các chức năng hoạt động của ủy ban đó.

Để thành công trong các mối quan hệ hợp tác, vườn thú và thủy cung cần phải 

có chỉ số minh bạch cao trong hoạt động của mình, đặc biệt là liên quan đến các 

tiêu chuẩn về phúc lợi động vật. Sự giám sát kỹ lưỡng cần được liên tục duy trì ở 

mức độ cao, không chỉ từ khách tham quan mà còn từ các cơ quan phúc lợi động 

vật thuộc chính phủ cũng như phi chính phủ và từ các nhóm quyền động vật. Đó 

là nhóm những người dành nhiều sự quan tâm tới các hoạt động của vườn thú và 

thủy cung và có tiềm năng tác động tới phúc lợi động vật. Sự minh bạch sẽ giúp 

xóa bỏ những lo ngại mà họ có thể có, và thêm vào đó, các ủy ban đạo đức và 

phúc lợi động vật cùng các điều lệ về phúc lợi động vật cũng cung cấp các phương 

C H Ư Ơ N G  8 :  Q UA N  H Ệ  Đ Ố I  TÁC  T R O N G  P H Ú C  L Ợ I  Đ Ộ N G  VẬT

Cam kết của chúng ta là làm việc cộng tác và cởi mở để nâng cao tầm 

quan trọng của phúc lợi động vật và cải thiện chất lượng cuộc sống 

cho động vật.
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tiện cần thiết để phục vụ cho trách nhiệm giải trình của cơ sở.

CÁC TỔ CHỨC PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Các vườn thú và thủy cung hiện đại có thể được hưởng nhiều lợi ích khi chủ động hợp 

tác và xây dựng mối quan hệ tích cực với các tổ chức phúc lợi động vật địa phương và 

quốc tế (xem Nghiên cứu tình huống 8.1). Dù việc liên quan đến sự tham gia của các 

thành viên của tổ chức phúc lợi động vật địa phương trong ủy ban đạo đức và phúc lợi 

động vật có vẻ như khá rủi ro đối với một số quản lý vườn thú và thủy cung, nhưng 

kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu hết các tổ chức phúc lợi động vật đều hoan nghênh 

sự tham gia này và thường sẽ thuộc sở hữu của ủy ban.

Lĩnh vực mà mỗi tổ chức phúc lợi động vật hướng tới khác nhau khá nhiều, một số có 

thể liên tục thử thách sự nuôi giữ các loài động vật hoang dã dưới sự quản lý của con 

người, một số khác là các tổ chức có tư duy thực tế và khoa học và họ hoan nghênh mọi 

sự hợp tác với các bên. Sử cởi mở trong việc hợp tác, để đảm bảo tất cả các bên tham 

gia đều nắm được thông tin đầy đủ, sẽ giúp ngăn những sự hiểu lầm dẫn đến việc các 

tổ chức có thể đối đầu với nhau có thể xảy ra. Tuy nhiên, do đặc tính của mỗi tổ chức 

khác nhau ở một số địa phương mà có thể làm cản trở quan hệ hợp tác hữu nghị mang 

tính xây dựng, nên việc này cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tương tự, việc lôi kéo sự tham gia của các tổ chức phúc lợi động vật để phát triển các điều lệ 

về phúc lợi động vật cũng là một cơ chế hữu ích để gây dựng lòng tin giữa các đại diện của ủy 

ban cả hai bên. Dưới góc độ để cải thiện phúc lợi động vật thì việc này mang lại nhiều lợi ích.

Mặc dù quan điểm về những gì cấu thành nên một chế độ phúc lợi động vật tốt giữa các 

đối tác là khác nhau, nhưng họ vẫn thường công nhận một mục đích chung. Dù một tổ 

chức có vẻ như phản đối các vườn thú và thủy cung, họ thậm chí còn công bố điều đó 

trước công chúng, nhưng các nhóm này vẫn thường tìm kiếm sự giúp đỡ từ các vườn thú 

hay thủy công được công nhận để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến động vật ho-

ang dã hoặc với các vườn thú và thủy cung không đạt chuẩn. Sự tương tác như vậy sẽ giúp 

củng cố các mối quan hệ có giá trị trong công việc để tiếp tục phát triển trong tương lai.

Ngoài việc liên kết thành các mạng lưới, có chung nỗ lực, kỹ năng và nguồn lực, thì 

một lợi thế nữa của các quan hệ đối tác này là sự tồn tại và tính minh bạch trong hoạt 

động hợp tác có xu hướng củng cố nihềm tin của công chúng – họ sẽ ít bị ảnh hưởng 

bởi các nhóm phản đối kiên quyết phản đối sự tồn tài của các vườn thú và thủy cung.

CÁC TỔ CHỨC QUYỀN ĐỘNG VẶT

Thật không may, nhiều người ủng hộ “quyền động vật” lại làm việc xoay quanh học 

thuyết về sự tự do và giải phóng, mà theo đó họ phản đối những gì mà vườn thú và 

thủy cung đang làm. Hậu quả là hiếm khí có sự tương đồng giữa các bên để có thể 

tiến tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với nhau. Và như trong triết lý cơ bản 

đối với bất kỳ sự xung đột nào, thì đôi khi bắt đầu với việc không tranh luận về bất kỳ 

vấn đề gì lại là chiến lược duy nhất mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, với các tổ chức phúc lợi động vật, chỉ có một phần giá trị hoạt động của họ là có liên 

quan tới cộng đồng quyền động vật, và tùy thuộc vào từng tình huống và từng cá thể cụ thể mà 

có thể đạt được thỏa thuận với họ. Với một cuộc đối thoại phù hợp thừa nhận sự khác biệt và 

nếu chấp nhận chúng thì các bên có thể đạt được các mục tiêu theo sự hợp tác giữa các bên.

LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TÁC LÀ VƯỜN THÚ VÀ THỦY CUNG

Liên quan đến đạo đức nghề nghiệp trên thực tế, sự theo đuổi và áp dụng chế độ phúc 

ASIAN BEAR PARK
Brown bears

 

Nghiên cứu tình huống 8.1: 

Hợp tác với tổ chức phúc lợi động vật quốc tế

Theo yêu cầu của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới (World Society for the Protec-

tion of Animals - WSPA; năm 2014 đổi tên thành World Animal Protection), nhân 

viên của cả WSPA và WAZA đã lập thành một nhóm và cùng đến thăm ba công 

viên gấu ở châu Á năm 2004. Nhóm nhân viên phát hiện ra rằng tại cả ba công 

viên này, điều kiện nuôi nhốt gấu đều dưới mức tiêu chuẩn cơ bản chấp nhận 

được đối với những vườn thú chịu trách nhiệm nuôi giữ loài này. Sau đó, nhóm 

nhân viên đã lập một bản báo cáo toàn diện gồm các khuyến nghị cụ thể và chi 

tiết nhằm nâng cao điều kiện cho gấu tại các công viên này. Sau 3 năm, vào năm 

2007, nhóm nhân viên đã đến thăm lại các cơ sở này để cập nhật tình hình. Mặc 

dù có một chút cải thiện, nhưng để thực sự tạo nên sự thay đổi cho cuộc sống 

cho loài gấu tại các cơ sở này thì cần sự giám sát dài hạn từ các tổ chức bên ngoài. 

Do vậy, dưới sự hỗ trợ của các viện động vật học và các tổ chức phúc lợi động vật 

quốc tế, Tổ chức Phúc lợi Động vật hoang dã (Wild Welfare) đã đến thăm lại các 

công viên gấu và đánh giá các bước tiếp theo cần phải thực hiện để có thể cải 

thiện tình hình tại đây. Dự án này là một ví dụ điển hình cho mối quan hệ hợp tác 

với tổ chức phúc lợi động vật quốc tế tại các vườn thú và thủy cung mà cần sự hỗ 

trợ về chuyên môn để đánh giá vấn đề về hiện trạng phúc lợi động vật nghèo nàn 

trong cộng đồng các vườn thú và thủy cung quốc tế.

lợi động vật tốt không thể chỉ dừng tại cánh cửa vườn thú hay thủy cung của chúng 

ta, mà nên mở rộng ra để các tổ chức bên ngoài có thể tìm đến khi họ cần sự giúp đỡ.

Các cuộc khảo sát gần đây về các cơ sở (hoặc vườn thú và thủy cung) có nuôi giữ 

động vật hoang dã mở cửa cho khách tham quan trên toàn thế giới, thì có dến 8 

trên 10 cơ sở không được thừa nhận đạt đủ tiêu chuẩn về phúc lợi động vật. Rất 

nhiều cơ sở trong số này có điều kiện vật chất rất nghèo nàn và do vậy, phúc lợi 

dành cho động vật là một vấn đề rất đáng lo ngại tại đây. Những tình huống như 

vậy sẽ gây tác động tiêu cực tới nhận thức của khách tham quan tại tất cả các 

vườn thú và thủy cung - tốt và xấu. Các vườn thú và thủy cung hiện đại đều được 



68A N I M A L  W E L FA R E  S T R AT E G Y   |   W O R L D  A S S O C I AT I O N  O F  Z O O S  A N D  A Q U A R I U M S

Q U A N  H Ệ  Đ Ố I  T Á C  T R O N G  P H Ú C  L Ợ I  Đ Ộ N G  V Ậ T

khuyến khích nên giúp đỡ các cơ sở như vậy cải thiện điều kiện cơ sở vật chất 

đảm bảo phúc lợi động vật, bởi vì những người ở vườn thú hay thủy cung, dù họ 

ở đâu, thì cũng sẽ có xu hướng lắng nghe một cách nghiêm túc ý kiến đóng góp 

của những người “trong ngành” - từ các vườn thú và thủy cung khác, và sau đó 

họ sẽ làm các công việc cần thiết để cải thiện cơ sở của họ.

Để xử lý các tình huống như vậy, điều quan trọng là cần phải xác định xem ai sẽ là 

người chỉ ra tình trạng phúc lợi động vật kém. Người quản lý thực sự là ai? Thông 

thường thì sẽ không là người của vườn thú hay thủy cung đó, và có thể còn có 

một số yếu tố khác. Chính trị địa phương thường cũng là một yếu tố tham gia vào 

hoạt động này, và đôi khi sự quản lý yếu kém hay chế độ phúc lợi động vật nghèo 

nàn có thể là kết quả của các yếu tố khác đó.

Có nhiều cách để hỗ trợ cho hoạt động này, trong đó có bao gồm quan hệ đối tác “kết nghĩa” 

giữa một vườn thú hay thủy cung hiện đại (hoặc một nhóm các vườn thú và thủy cung) 

với một cơ sở cần sự giúp đỡ. Tương tự, quan hệ đối tác với các tổ chức phúc lợi động vật 

cũng mang lại nhiều triển vọng vững chắc cho quan hệ hợp tác, ví dụ như họ có thể hỗ trợ 

các nguồn lực, mạng lưới và nhiều kỹ năng khác nhau (xem Nghiên cứu tình huống 8.2).

Từ góc độ thực tiễn, tài chính và tiếp thị, sẽ tương đối dễ dàng để có thể hỗ trợ ngay lập 

tức và mang lại những hiệu quả có thể nhìn thấy được đối với các vườn thú hay thủy 

cung cần sự giúp đỡ là bằng cách tổ chức các khóa tập huấn và trao đổi nhân viên. Sự 

trao đổi nhân viên này mang lại nhiều lợi ích rất lớn. Vì nhiều vườn thú và thủy cung 

cần sự giúp đỡ có thể cũng tham gia vào sự buôn bán, trao đổi động vật hoang dã từ 

tự nhiên, nên việc hỗ trợ các cơ sở này và đồng thời giúp họ ngừng các hoạt động trao 

đổi, buôn bán này lại cũng đóng góp thêm vào công tác bảo tồn loài. Xem thêm hướng 

dẫn về lĩnh vực này tại Bộ Quy tắc Đạo đức và Phúc lợi động vật WAZA (xem phụ lục).

KẾT LUẬN

Để đạt được tiêu chuẩn cao cần thiết về phúc lợi động vật trên toàn cầu, các vườn 

thú và thủy cung bắt buộc phải chịu trách nhiệm về phúc lợi động vật bằng cách thúc 

đẩy sự trao đổi thông tin hiệu quả với các đồng nghiệp, bằng cách chủ động thiết lập, 

nuôi dưỡng và duy trì các mối quan hệ đối tác, đồng thời nỗ lực cải thiện cuộc sống 

cho các loài động vật hoang dã dưới sự quản lý của con người.

Quan trọng hơn, các vườn thú và thủy cung cần sự trợ giúp cũng có thể được hưởng những 

lợi ích từ một mối quan hệ hợp tác thành công mà có thể tạo thuận lợi cho việc chia sẻ và sử 

dụng có hiệu quả kiến thức và chuyên môn về bộ sưu tập. Những sự giúp đỡ như vậy đóng 

góp rất lớn cho sự cải thiện tiêu chuẩn phúc lợi động vật cũng như hoạt động của cơ sở, 

đồng thời khuyến khích sự thay đổi về lâu dài trong thái độ của họ đối với phúc lợi động vật.

Thêm vào đó, các đối tác có thể hỗ trợ cho đồng nghiệp và đem lại lợi ích cho các cá 

thể động vật không chỉ qua việc cải thiện phúc lợi cho chúng, mà còn qua quá trình 

hợp tác với nhau để cùng cố gắng tìm ra các giải pháp thiết thực cho các thử thách về 

phúc lợi động vật bằng cách chia sẻ kiến thức và góp chung nguồn lực. Những mối 

quan hệ đối tác này có thể làm nổi bật lên tầm quan trọng của, và sự cống hiến cho, 

phúc lợi động vật trong cộng đồng vườn thú và thủy cung, cũng như mang lại những 

ảnh hưởng tích cực cho nhận thức của khách tham quan.

VƯỜN THÚ KABUL, AFGHANISTAN 
Sinh cảnh của động vật

Nghiên cứu tình huống 8.2: 

Ví dụ về quan hệ đối tác trên thực tế

Sau cuộc nội chiến kéo dài tại Afghanistan, cho đến năm 2001 Liên minh 

phương Bắc cuối cùng cũng giành lại được Thủ đô Kabul, nhưng Vườn thú Ka-

bul lúc bấy giờ phần lớn diện tích đã bị tàn phá nặng nề. Sau đó, Vườn thú Bắc 

Carolina đã gây quỹ được $500.000 đô la Mỹ từ 6.000 nhà hảo tâm để hỗ trợ 

và giúp xây dựng lại Vườn thú Kabul. Trong giai đoạn khẩn cấp lúc đầu, nhóm 

nhân viên thường trực chuyên ứng phó với các tình huống khẩn cấp của Hiệp 

hội Bảo vệ Động vật Thế giới (World Society for the Protection of Animals - 

WSPA; năm 2014 đổi tên thành World Animal Protection) đã hỗ trợ cung cấp 

thực phẩm, nước uống và nhiệt sưởi ấm cho động vật tại đây trong một vài 

tuần đầu. Vườn thú Bắc Carolina đã kêu gọi và tuyển chọn nhân viên từ các 

vườn thú và thủy cung trên khắp thế giới cùng chung tay giúp sức ở giai đoạn 

hai là giai đoạn ổn định. Và đến giai đoạn cuối cùng là hoàn thành tổ chức tập 

huấn và nâng cao năng lực cho nhân viên, giai đoạn này được cộng đồng vườn 

thú Ấn Độ hỗ trợ. Nhân viên vườn thú và thủy cung khác, đặc biệt là từ Hiệp hội 

Bảo tồn Động vật hoang dã (Wildlife Conservation Society - WCS), với sự tài trợ 

từ EU và các tổ chức khác, đã hỗ trợ thêm Vườn thú Kabul trong việc xây dựng 

và vận hành cơ sở. 

VƯỜN THÚ HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ VÀ VƯỜN THÚ HANGZHOU (HÀNG CHÂU), HÀNG CHÂU, TRUNG QUỐC
Nhân viên vườn thú Houston hướng dẫn nhân viên vườn thú Hàng Châu cách tận dụng nhựa PVC để 
làm giàu môi trường sống cho động vật.
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DANH SÁCH KIỂM TRA

Các đối tác của cơ sở có ủng hộ việc thúc đẩy các tiêu chuẩn cao về phúc 

lợi động vật không?

Cơ sở có làm việc hiệu quả với các tổ chức phúc lợi động vật không? Có 

cách nào để tăng tính hiệu quả hơn nữa không?

Có cơ hội nào cho vườn thú hay thủy cung để làm việc với các tổ chức 

đối tác khi cần sự hỗ trợ để cải thiện tiêu chuẩn phúc lợi động vật không?

Các cán bộ chuyên môn của cơ sở (bác sỹ thú y, nhà nghiên cứu, cán bộ 

quản lý và nhân viên chăm sóc động vật) có tư vấn cho những người 

khác ngoài cơ sở về sức khỏe và phúc lợi của động vật không? Họ có thể 

làm nhiều hơn thế không?

Cơ sở có quảng bá cho mình là nơi có tiêu chuẩn phúc lợi cao cho động 

vật không? 

Cơ sở có cách đo được nhận thức của cộng đồng về biểu hiện phúc lợi 

động vật tại cơ sở không? 

GHI CHÚ:

Đà điểu đầu mào



ECHIDNA

VƯỜN THÚ PERTH, ÚC
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KHUYẾN NGHỊ

Để thực hiện cam kết của chúng tôi đối với tiêu chuẩn cao về phúc lợi động vật, Chiến 

lược phúc lợi động vật của vườn thú và thủy cung thế giới kêu gọi các tổ chức thành viên:

1. Tránh sử dụng động vật trong bất cứ trải nghiệm tương tác nào khi phúc lợi của 

chúng có thể bị xâm phạm. 

2. Thực hiện các đánh giá cụ thể về phúc lợi động vật và giám sát các cá thể động vật 

được sử dụng trong các hoạt động trải nghiệm tương tác hiện tại. Ngưng sử dụng 

động vật trong hoạt động này ngay khi động vật có biểu hiện hành vi hay các chỉ 

số khác thể hiện sự căng thẳng của chúng gia tăng.

3. Đảm bảo truyền tải thông điệp trong tất cả các hoạt động trải nghiệm tương tác và 

mục đích của các bài thuyết trình liên quan đều là để nâng cao nhận thức về bảo 

tồn và/hoặc đạt được các mục tiêu về bảo tồn.

4. Không thực hiện, đóng góp, hay tham gia vào hoạt động xiếc động vật, trưng bày hay 

các hoạt động trải nghiệm tương tác mà động vật bị ép phải thực hiện các hành vi phi 

tự nhiên. Thông điệp và/hoặc mục đích quan trọng nên tập trung vào bảo tồn loài.

5. Thiết lập sẵn các quy trình để đảm bảo động vật trong vườn thú hay thủy cung của 

cơ sở được đối xử bằng sự tôn trọng. Điều này thể hiện ở cách động vật được mô 

tả và giới thiệu như thế nào.

6. Qua các cuộc trò chuyện, bảng biển và/hoặc diễn giải/giải thích cách thức cải 

thiện phúc lợi động vật tại cơ sở.

7. Tiếp cận và sử dụng kiến thức và chuyên môn làm nền tảng cho việc đánh giá hiệu 

quả của hoạt động giáo dục môi trường khi xem xét việc phát triển các hoạt động 

trải nghiệm tương tác để đảm bảo mang lại lợi ích thiết thực.

GIỚI THIỆU

Các vườn thú và thủy cung đã và đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các 

hoạt động trải nghiệm tương tác trong những năm gần đây, do đó cần tận dụng 

những lợi thế của sự tương quan giữa con người và động vật để khuyến khích du 

khách cùng hành động để bảo tồn động vật hoang dã. Quá trình chuyển đổi từ hình 

thức phổ biến trong quá khứ chỉ đơn giản là trưng bày động vật cho khách tham 

quan quan sát sang hình thức tiếp cận đưa con người và động vật đến gần nhau hơn 

đã và đang trở thành xu hướng vì nó thu hút du khách hiệu quả hơn, như vậy sẽ tạo 

thêm nhiều cơ hội cho hoạt động giáo dục về động vật và bảo tồn động vật hoang dã.

Các hoạt động trải nghiệm tương tác có thể khác nhau giữa các tổ chức. Trong đó, sự 

tiếp cận giữa khách tham quan và động vật được giữ ở mức tối thiểu tại khu vực “phía 

sau hậu trường”. Cũng có trường hợp khách tham quan được đưa vào trong khu trưng 

bày động vật, và trong một số trường hợp khác là người được chạm hẳn vào động vật.

Tất cả các trải nghiệm tương tác đều nên được đánh giá tác động tới phúc lợi của động 

vật bằng cách: thực hiện đánh giá và giám sát phúc lợi động vật liên tục; theo dõi tần suất, 

thời lượng và thời gian (trong ngày) của các hoạt động tương tác; lưu ý nếu sự tiếp xúc 

vật lý là cần thiết, và, nếu cần, thì với bao nhiêu người; lưu ý tính cách của khách tham 

quan; và đánh giá mức độ liên tục của hoạt động trải nghiệm tương tác mà cơ sở cung cấp.

Với những đánh giá tập trung vào động vật như vậy, ảnh hưởng của sự khác nhau 

trong điều kiện nuôi nhốt và chăm sóc cần được đánh giá cẩn thận, kỹ lưỡng, đặc biệt 

là nếu có sự khác nhau giữa động vật được dùng cho các hoạt động tương tác và động 

vật không tham gia vào hoạt động này trong các vườn thú và thủy cung. Những ảnh 

hưởng có thể xảy ra với các cá thể khác trong một bầy đàn hay trong cùng nhóm động 

vật trưng bày cũng cần được đánh giá nếu các cá thể trong đàn này được dời đi định 

kỳ để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm tương tác. Bất cứ cá thể động vật nào tham 

gia vào hoạt động tương tác này đều nên có cơ hội trải nghiệm chế độ phúc lợi tích 

cực tương tự như những cá thể mà không tham gia vào hoạt động này.

Bất cứ khi nào có thể, vườn thú và thủy cung nên giải thích về phúc lơi động vật và 

quy trinh quản lý động vật cho khách tham quan, để gây dựng kiến thức và sự tôn 

trọng đối với động và và thế giới tự nhiên (xem nghiên cứu tình huống 9.1). Có thể 

thực hiện việc này thông qua các cuộc trò chuyện, điều lệ về phúc lợi động vật, bảng 

biển chỉ dẫn và/hoặc các chương trình giáo dục.

Sự gia tăng các hoạt động trải nghiệm tương tác tại các vườn thú và thủy cung hiện 

nay phần lớn là do sự kỳ vọng từ phía khách tham quan là được gần gũi động vật, 

và nếu có thể, được chạm vào động vật. Hình thức này có thể làm tăng khả năng, 

phạm vi và ảnh hưởng của hoạt động giáo dục về môi trường và cam kết bảo tồn. 

Tuy vậy, các nghiên cứu về đề xuất này vẫn chưa đưa ra được kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, do ngày càng có nhiều vườn thú và thủy cung áp dụng hình thức thu 

hút du khách qua cảm nhận trực quan như “kết nối, hiểu, hành động”, sẽ càng 

có nhiều cơ hội để thực hiện đánh giá khắt khe về tác động của cách tiếp cận 

khác nhau trong hoạt động giáo dục môi trường, và cũng để xem xét một cách 

cẩn trọng phúc lợi của động vật trong các chương trình này. Điều quan trọng là 

cần phải có dẫn chứng khi động vật cảm thấy không thoải mái và căng thẳng khi 

thực hiện các hoạt động trải nghiệm tương tác. Cần tiến hành nghiên cứu nhiều 

hơn để có thể đánh giá trực tiếp ảnh hưởng của những trải nghiệm này, và trách 

nhiệm của những vườn thú và thủy cung cung cấp các hoạt động trải nghiệm 

C H Ư Ơ N G  9 :  T Ư Ơ N G  TÁC  VỚ I  K HÁC H  T HA M  Q UA N

Cam kết của chúng ta là bảo vệ và tăng cường phúc lợi của động vật trong 

mọi tương tác với khách tham quan trong khi vẫn thu hút được du khách 

vào các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã.
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tương tác này là đảm bảo cho nghiên cứu trên được thực hiện.

Các cơ sở sử dụng động vật trong bất kỳ hoạt động tương tác hay buổi trình diễn 

nào đều phải đánh giá và theo dõi sát sao ảnh hưởng cũng như nguy cơ của những 

trải nghiệm đó tác động lên tình trạng phúc lợi của mỗi cá thể động vật như thế nào.

Nhiều vườn thú và thủy cung, và Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Châu Âu (European 

Association of Zoos and Aquaria - EAZA) đã xây dựng bộ nguyên tắc hưỡng dẫn việc 

VƯỜN THÚ VICTORIA, ÚC 
Hổ

Nghiên cứu tình huống 9.1: 

Hành vi rập khuôn và trải nghiệm của khách tham quan

Nhiều ghi nhận gần đây cho thấy khách tham quan tỏ ra thích thú với việc 

xem động vật thể hiện các hành vi phù hợp với loài. Cụ thể, những du khách 

được cho xem một đoạn video ngắn 5 giây về một cá thể hổ (Panthera tigris) 

bước qua bước lại cho biết họ nghĩ rằng cá thể hổ này không nhận được đủ 

sự chăm sóc cần thiết so với những du khách xem một đoạn video dài tương 

tự nhưng là về một cá thể hổ đang nghỉ ngơi. Thêm vào đó, những du khách 

xem đoạn video hổ đi qua đi lại sẽ ít có khả năng ủng hộ vườn thú và thủy 

cung qua các lần đến tham quan hay quyên góp. Do tầm quan trọng của 

phúc lợi động vật và để khuyến khích khách tham quản ủng hộ các hoạt 

động bảo tồn, điều quan trọng là vườn thú và thủy cung cần tập trung vào 

việc loại bỏ hoặc giảm thiểu các hành vi như vậy. Ngoài ra, để cải thiện phúc 

lợi động vật, cần đảm bảo rằng khách tham quan có trải nghiệm tích cực, từ 

đó có thể khuyến khích các hành vi ủng hộ hoạt động bảo tồn ở họ.

sử dụng động vật trong hoạt động tương tác hay thuyết minh trước công chúng. Đây là 

những bộ hướng dẫn hữu ích cho các vườn thú và thủy cung tư nhân có thể xem xét trước 

khi quyết định áp dụng các hoạt động trải nghiệm tương tác hay trình diễn động vật.

KHÁCH THAM QUAN VÀ CÁC TƯƠNG TÁC CỦA KHÁCH THAM QUAN GÂY 
ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT? 

Bản chất của các trải nghiệm tương tác và ảnh hưởng của nó lên các nhóm loài động 

vật tham gia vào hoạt động này khác nhau rất nhiều, và kiến thức của chúng ta về lĩnh 

vực này vẫn còn vô cùng hạn chế (xem nghiên cứu tình huống 9.2). Cho đến nay, có 

nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng các loài linh trưởng và động vật ăn thịt tập trung nhiều 

vào ảnh hưởng của sự hiện diện của con người hơn là các sự kiện trải nghiệm tương tác. 

Một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng sự xuất hiện hàng ngày của khách tham quan gây 

nhiều phiền hà và cũng có thể là một trong những yếu tố gây căng thẳng cho động vật. 

Điều này cũng có thể biểu lộ sự gia tăng các hành vi liên quan tới sự lo lắng và hành vi 

gây hấn trong bầy đàn, cùng với sự giảm sút các hành vi tương tác xã hội với các cá thể 

khác cùng đàn. Thêm vào đó, động vật cũng có thể có các biểu hiện hành vi đe dọa với 

khách tham quan, và lượng corticosteroid trong phân, nước tiểu hay nước bọt cũng có 

thể sẽ tăng lên, cho thấy rằng động vật phải trải qua trạng thái căng thẳng.

Ngoài ra, một số cá thể động vật khác có thể không có biểu hiện căng thẳng rõ ràng 

khi bị phơi bày cho khách tham quan xem. Điều này cho thấy phản ứng của mỗi cá thể 

động vật là khác nhau do trải nghiệm trong quá khứ và cũng có thể là do sự khác nhau 

trong thiết kế khu trưng bày, làm giàu môi trường, và mối quan hệ với nhân viên chăm 

sóc động vật. Tương tự, một số loài không tự nhiên biểu hiện các hành vi căng thẳng ra 

bên ngoài, hoặc các hành vi thể hiện sự căng thẳng của chúng lại thường bị con người 

hiểu nhầm. Để giảm thiểu sự căng thẳng và buồn khổ, cần phải cung cấp nơi ẩn náu cho 

động vật để chúng có thể nấp khỏi con người khi chúng muốn. Cũng có thể cung cấp 

thêm các loại rào chắn vật lý hoặc tâm lý, ví dụ như màn cửa sổ hoặc rào cứng có cửa sổ.

Nhiều vườn thú sử dụng các loài động vật đã được thuần hóa như cừu, dê và lợn để cung 

cấp các trải nghiệm tương tác với động vật, và không gây tác động xấu lên các cá thể động 

vật này. Nhưng một số loài động vật trong vườn thú cưng hay các khu vườn tương tác có 

thể biểu hiện các hành vi không mong muốn đối với khách tham quan. Cách giải quyết 

đơn giản vấn đề này đó là ngừng sử dụng các cá thể động vật đó cho hoạt động tương tác. 

Với động vật được trưng bày theo hình thức truyền thống, động vật trong khu tương tác 

cũng cần phải có chỗ để ấn náu và tránh khỏi sự tương tác với con người, nhưng vẫn có 

thể tiếp cận thức ăn, nước uống và khu vực để nghỉ ngơi với nhiệt độ dễ chịu.

Trong trường hợp khách tham quan được đưa vào khu trưng bày động vật, ví dụ như di 

chuyển động vật trong vườn thú hoặc thủy cung, trình diễn chim, trình diễn tương tác 

với các loài mèo lớn, và khách tham quan trực tiếp cho động vật ăn, thì ảnh hưởng của 

các hoạt động này lên phúc lợi của động vật sẽ không rõ là tốt, trung bình hay nghèo 

nàn. Chính do sự không rõ ràng này, mà việc các vườn thú và thủy cung cần phải giám 

sát cẩn thận các sự kiện như vậy là rất quan trọng, để có thể ngưng sử dụng cá thể động 

vật đó ngay khi phát hiện thấy phúc lợi của chúng bị xâm hại do hoạt động tương tác 

này. Thêm vào đó, nên chọn lựa các cá thể động vật cẩn thận tùy theo sự phù hợp với 

các sự kiện, dựa trên lịch sử của chúng trong tự nhiên và tính cách của các cá thể. Việc 

này nên được tiến hành bởi các nhân viên giàu kinh nghiệm và là người đã quen với 

cá thể đó.

Khi một sự kiện tương tác được thực hiện, thì nên thực hiện tại một môi trường 
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mà động vật có thể tự do rời khỏi nơi tương tác khi nó muốn. Nhân viên thực hiện 

hoạt động này tương tác cần phải là người hiểu rõ nhu cầu của mỗi cá thể động vật, 

kể cả là tương tác ở khoảng cách gần hay khu hậu trường. Nên sử dụng hình thức 

huấn luyện tích cực để thiết lập một môi trường tích cực và kích thích động vật.

Việc tiếp xúc gần gũi giữa động vật và khách tham quan trong các vườn thú và thủy cung 

cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe cho cả hai bên, bao gồm cả các bệnh 

truyền nhiễm. Để giảm các nguy cơ này, việc lắp đặt các khu vệ sinh khử trùng nhu khu 

rửa tay và khu vực chuyển tiếp giữa nơi có động vật và nơi không có động vật là thiết yếu. 

Cần quản lý các rủi ro cũng như thương tích khi nó xảy ra. Và việc thiết lập cũng như áp 

dụng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn cho sự kiện cụ thể cũng rất cần thiết.

THEO DÕI ẢNH HƯỞNG CỦA TRẢI NGHIỆM TƯƠNG TÁC

Thừa nhận rằng, quyết định về việc nên hay không cung cấp hoạt động trải nghiệm tương 

tác ở các vườn thú hay thủy cung nên dựa trên thực tế các cá thể động vật cụ thể và sự cần 

thiết của việc cung cấp điều kiện khuyến khích trạng thái phúc động vật tích cực. 

Trải nghiệm tương tác với động vật giữa khách tham quan và nhân viên chăm sóc là 

khác nhau. Ban đầu luôn cần được đánh giá cẩn thận (xem bên dưới), nhưng về sau, 

nếu hoạt động này được thực hiện đúng cách thì nó có thể trở thành một chương 

trình tập huấn kích thích và tăng cường trạng thái phúc lợi tích cực cho động vật. Hai 

loại tương tác này cần phải được kiểm tra riêng khi xem xét về tính hợp lý của nó.

Cùng với những rủi ro liên quan cộng thêm các nghiên cứu về lĩnh vực này còn khan 

hiếm, Ủy ban đạo đức và phúc lợi, hay các thực thể tương đương, nên có đánh giá 

xem các hoạt động trải nghiệm tương tác với động vật có thực sự phù hợp hay không. 

Tại một số khu vực, pháp luật cho phép các tổ chức thành lập một ủy ban như vậy, 

các hội viên có thể bao gồm các chuyên gia đủ điều kiện, thành viên cộng đồng và 

những người ủng hộ từ các tổ chức phi chính phủ về bảo tồn và phúc lợi động vật.

VƯỜN THÚ HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ
Khỉ đột đồng bằng phía tây

Nghiên cứu tình huống 9.2: 
Ảnh hưởng của khách tham quan đến khỉ đột

Có lẽ phương pháp hứa hẹn nhất để giải thích việc du khách có ảnh hưởng như thế 

nào đến động vật là so sánh phản ứng của các cá thể khác nhau cùng loài trong các 

điều kiện nuôi nhốt và chăm sóc khác nhau. Khỉ đột (Gorilla gorilla), ví dụ, cho đến 

nay đã được nghiên cứu tại rất nhiều vườn thú. Tại sáu vườn thú trong số này, khỉ 

đột cho thấy như thế nào là phản ứng tiêu cực (ví dụ: số lần gây hấn nhiều hơn, các 

hành vi không mong muốn hoặc nhìn lướt); trong khi ở hai vườn thú khác, khỉ đột 

có biểu hiện một số hành vi tích cực (ít các hành vi không mong muốn hơn, hoặc 

tìm cách tiếp xúc gần gũi với khách tham quan); và tại các vườn thú còn lại thì khỉ 

đột không biểu hiện những ảnh hưởng rõ ràng. Vậy ta có thể giải thích sự việc này 

như thế nào? Có thể là do sự khác biệt về điều kiện nuôi nhốt, chăm sóc, trải nghiệm 

trong quá khứ và tính cách của mỗi cá thể. Và đối với những ảnh hưởng do khách 

tham quan thì ta có thể làm gì? Ví dụ như hàng rào chắn tầm nhìn ở Vườn thú Belfast 

sẽ giúp giảm số lần gây hấn, tính hung hăng và các hành vi rập khuôn ở khỉ đột. Tại 

một vườn thú, khỉ đột bớt hung hăng hơn và ít tiếp xúc với khách tham quan hơn 

khi nhân viên vườn thú dành nhiều thời gian hơn cho chúng, nhưng ở một vườn thú 

khác thì khỉ đột lại có nhiều biểu hiện hung hăng hơn. Sự khác nhau ở mỗi cá thể 

khỉ đột, cũng như ở rất nhiều loài động vật khác, cũng góp phần quan trọng trong 

việc tìm hiểu về các loại phản ứng ở động vật do ảnh hưởng từ khách tham quan.

Việc giám sát tất cả các hoạt động trải nghiệm tương tác là cần thiết để tăng cường hiểu 

biết của chúng ta về những ảnh hưởng của các hoạt động này, đồng thời đảm bảo động 

vật vẫn được hưởng chế độ phúc lợi cao. Điều này đòi hỏi chúng ta phải am hiểu về 

khoa học phúc lợi động vật. Do vậy, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị khi thực hiện giám 

sát động vật cần đi đôi với tập huấn cho nhân viên ở mọi cấp độ của tổ chức.

Khi hoạt động quản lý một số động vật trong vườn thú và thủy cung đi chệch hướng so 

với các cá thể động vật khác, cần theo dõi cẩn thận các cá thể này để làm rõ bất kỳ tác 

động lâu dài không mong muốn nào lên hành vi và phúc lợi của chúng. Ví dụ, việc bị ảnh 

hưởng quá bởi con người có thể gây ảnh hưởng xấu đến động vật. Do đó, các loài dễ bị 

ảnh hưởng không nên được nuôi bộ để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm tương tác.

Cuối cùng, các hoạt động trải nghiệm tương tác nên phù hợp với lịch sử tự nhiên và 

tổ hợp hành vi của động vật; không nên đòi hỏi nhiều nỗ lực từ nhân viên của vườn 

thú hoặc thủy cung để khiến động vật tham gia vào; nên cho khách tham quan thấy 

được sự tôn trọng của cơ sở đối với động vật; và nên truyền tải các thông điệp bảo tồn 

phù hợp với mục đích của vườn thú và thủy cung hiện đại.

KẾT LUẬN

Nhiều vườn thú và thủy cung sử dụng hoạt động trải nghiệm tương tác để hỗ trợ 

cho công tác bảo tồn, nghiên cứu và giáo dục. Cần đảm bảo rằng các hoạt động trải 

nghiệm tương tác này được cung cấp theo cách mà ưu tiên phúc lợi của động vật, đòi 

hỏi phải áp dụng cách quản lý động vật dựa trên bằng chứng thực thế, và cần được 

báo cáo bằng nghiên cứu có hệ thống và khách quan về phúc lợi động vật.

Các hoạt động trải nghiệm tương tác nên là hoạt động không xâm lấn, an toàn và không 

gây căng thẳng cho động vật. Việc giám sát tất cả động vật được sử dụng trong hoạt động 

này cần phải được thực hiện liên tục và chuyên nghiệp. Các rủi ro đối với phúc lợi động 

vật cần được giảm thiểu bằng cách cân nhắc kỹ lưỡng xem liệu hoạt động này có phù hợp 

hay không, và nếu phù hợp, thì cần phải đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của động vật.
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DANH SÁCH KIỂM TRA

Trải nghiệm tương tác của cơ sở đã được đánh giá là phù hợp với các 

loài động vật được sử dụng chưa? Các tiêu chí nào được sử dụng trong 

bản đánh giá này?

Cơ sở đã có sẵn quy trình đánh giá trải nghiệm tương tác mới trước khi 

thực hiện để đảm bảo đáp ứng phúc lợi động vật chưa?

Quy trình đánh giá có dựa trên kiến thức về đặc thù của loài và các ng-

hiên cứu mới nhất không?

Các vấn đề về an toàn và sức khỏe có được đưa ra không, bao gồm khả 

năng tiềm ẩn các bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người và lây 

qua đường không khí (ví dụ như ở các loài linh trưởng)?

Hiện tại có quy trình kiểm tra nào để đảm bảo không phát sinh các vấn 

đề về phúc lợi động vật khi sử dụng động vật không?

Sức khỏe của các cá thể động vật được sử dụng có được theo dõi và kiểm 

tra thường xuyên không?

Các nhân viên của cơ sở có đủ năng lực để phát hiện những thay đổi về 

sức khỏe và thái độ, hành vi của động vật được sử dụng không?

Điều gì sẽ xảy ra với động vật nếu rút chúng khỏi trải nghiệm tương tác? 

Cơ sở có thể tiếp tục cung cấp cho chúng một cuộc sống chất lượng không?

Các bài trình bày hay trải nghiệm có sử dụng động vật có truyền tải được 

thông điệp bảo tồn, có bao gồm thông tin giáo dục và cơ sở khoa học, và 

thể hiện sự tôn trọng động vật không?
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Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế
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Tổ chức Thú y Thế giới
http://www.oie.int

WAZA
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Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Thế giới 
http://www.waza.org
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Zoo and Aquarium Association Australasia

Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Australasia
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Zoological Information Management System
Hệ thống Quản lý Thông tin Động vật học 
http://zims.isis.org

Các định nghĩa dưới đây được giải thích đặt trong ngữ cảnh thuộc phạm vi của 

Chiến lược này. Các định nghĩa nhằm giải thích rõ ràng và giúp người đọc nắm rõ 

ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này. 

Chấp nhận được
Chấp nhận được theo quy ước quốc tế căn cứ vào thông số tiêu chuẩn đưa ra 
trong tài liệu này.

Phù hợp
Đầy đủ và phù hợp với mục đích đã đặt ra; nên dẫn đến kết quả tích cực hơn là 
tiêu cực. 

Phúc lợi động vật
Cách mà động vật đối phó với các điều kiện mà nó sống trong đó. Một tình 
trạng phúc lợi tốt (được chứng minh trên cơ sở khoa học) là khi động vật khỏe 
mạnh, thoải mái, được nuôi dưỡng tốt, an toàn, có khả năng thể hiện hành vi 
bản năng và không phải chịu đựng những trạng thái không thoải mái như đau 
đớn, sợ hãi và buồn khổ.

Ảnh hưởng tới phúc lợi động vật
Tình trạng phúc lợi tiêu cực về tổng thể hoặc khi một thuộc tính cụ thể của phúc 
lợi ở trong trạng thái tiêu cực.

Thủy cung
Cơ sở cố định, chủ yếu mở cửa cho công chúng, quản lý các loài động vật 
hoang dã và các loài khác sống trong đó. 

Làm giàu hành vi
Bằng các phương tiện khác nhau giúp con người quản lý và tăng cường biểu hiện 
hành vi tích cực của động vật nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của động vật.

Nuôi nhốt (từ góc nhìn động vật học)
Tình huống mà một cá thể động vật được duy trì cuộc sống trong một môi trường 
nhân tạo và phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào sự chăm sóc của con người. 

Quy hoạch bộ sưu tập
Quy trình lập kế hoạch chiến lược ở cấp tổ chức, khu vực hay toàn cầu, để xác 
định và ưu tiên phân loại nhóm động vật (VD: giới, ngành, lớp, bộ, họ, v.v.) phù 
hợp với sự can thiệp và chăm sóc của con người, được xác định bởi giá trị bảo 
tồn và giáo dục của sự phân loại nhóm đó, và khả năng cung cấp chế độ chăm 
sóc đầy đủ; kế hoạch cho bộ sưu tập trong tương lai của cơ sở, cũng như xem 
xét các nguồn lực và hạn chế của tổ chức.

Thành thạo
Khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả.

T Ừ  V I Ế T  TẮT  VÀ  C Á C  T R A N G 
T H Ô N G  T I N  Đ I Ệ N  T Ử

H Ệ  T H Ố N G  Q U Ả N  LÝ  T H Ô N G  T I N  Đ Ộ N G  V ẬT  H Ọ C
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Bảo tồn
Bảo vệ quẩn thể của loài trong sinh cảnh tự nhiên về lâu dài (định nghĩa của WAZA). 

Kết quả bảo tồn
Kết quả bảo tồn định lượng, định tính và có thể chứng minh được dựa trên loài và/
hoặc sinh cảnh, kể cả là do con người chăm sóc hay sống trong môi trường tự nhiên. 

Phúc lợi bảo tồn
Đảm bảo tình trạng phúc lợi động vật tích cực trong khi vẫn đạt được các mục 
tiêu bảo tồn, như các hoạt động nghiên cứu động vật hoang dã hay các chương 
trình tài thả về tự nhiên hoang dã.

Làm giàu
Hoạt động làm giàu hoặc trạng thái được làm giàu.

Làm giàu môi trường
Thiết kế và quản lý môi trường động vật sống trong đó dưới sự chăm sóc của con 
người để thúc đẩy các trạng thái phúc lợi tích cực.

Tiêu hủy nhân đạo 
Việc chấm dứt sự sống một cách nhân đạo, không gây đau đớn và đau khổ, sử 
dụng phương pháp đồng thời làm mất ý thức và chức năng của hệ thần kinh 
trung ương.

Lý do chính đáng
Có thể biện minh bằng lập luận thuyết phục.

Cơ quan quản lý
Ban nhân sự cấp cao của cơ sở chịu trách nhiệm quản trị và quản lý các công việc 
thường nhật.

Vườn thú hoặc thủy cung hiện đại
Vườn thú hay thủy cung đương đại (được định nghĩa trong bảng chú giải thuật 
ngữ này) là những cơ sở luôn nỗ lực nhằm đạt được tiêu chuẩn cao về bảo tồn 
động vật hoang dã, phúc lợi động vật và giáo dục về môi trường. 

Hành vi tự nhiên
Hành vi của mỗi cá thể, hay biến thể của các hành vi khác nhau, thể hiện giá trị 
sinh tồn đặc thù của loài và phản ánh sự tiến hóa của động vật để thích nghi với 
hệ sinh thái. 

Hành vi bình thường
Hành vi xảy ra với tần suất, thời gian và cường độ giống như cá thể động vật 
cùng loài thể hiện trong sinh cảnh tự nhiên.

Khu cứu hộ
Cơ sở cố định chuyên quản lý và cung cấp sự chăm sóc cho từng cá thể động vật 
tại chỗ, trong thời gian dài và thậm chí là suốt đời cá thế đó. Khu cứu hộ là cơ sở 
cung cấp sự chăm sóc phù hợp cho động vật được cứu hộ mà trước đây chúng bị 
ngược đãi, lạm dụng, bị thương, hoặc bị bỏ rơi.

Khả năng tri giác
Là khả năng cảm nhận và có trải nghiệm chủ quan, có thể cảm thấy các cảm xúc 
như đau đớn và thỏa mãn. Điều này thể hiện mức độ nhận biết qua ý thức và khả 
năng chịu đựng.

Trài nghiệm tương tác với nhân viên
Hoạt động đã được lên kế hoạch cho phép nhân viên đủ điều kiện có thể tiến 
gần hơn (thường nhưng không giới hạn với các tương tác bằng xúc giác) tới các 
loài động vật hoang dã hoặc động vật nuôi thuần hóa mà họ chăm sóc.

Đau khổ
Trạng thái tâm thần có hại gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng phúc lợi của 
động vật và thường liên quan đến những trải nghiệm như đói, khát, đau đớn, lo 
lắng, sợ hãi, cô đơn, trầm cảm và chán nản.

Bác sỹ thú y
Người được đăng ký hành nghề thú y hợp pháp bởi một cơ quan có thẩm quyền 
được quốc gia nước sở tại công nhận.

Trải nghiệm tương tác với khách tham quan
Hoạt động được lên kế hoạch trước cho phép khách tham quan tiến gần hơn 
(thường nhưng không giới hạn với các tương tác bằng xúc giác) tới các loài động 
vật hoang dã hoặc động vật nuôi thuần hóa mà vườn thú hay thủy cung đang 
nuôi giữ. 

Hạnh phúc
Trạng thái hòa hợp giữa chức năng thể chất và tâm lý của động vật, đồng nghĩa 
với một trạng thái phúc lợi tốt.

Chăm sóc trọn đời
Sự chăm sóc một cá thể động vật hướng tới bảo đảm chất lượng cuộc sống chấp 
nhận được trong suốt cuộc đời của cá thể đó bằng sự tận tâm, chu đáo, am hiểu 
về động vật trong công tác quản lý của một vườn thú hay thủy cung có năng lực, 
bao gồm, nếu cần, có thể chuyển giao động vật giữa các cơ sở, tổ chức để đảm 
bảo chất lượng cho sự chăm sóc này.

Động vật hoang dã
Loài động vật không thuần hóa và vẫn giữ lại những đặc điểm hoang dã của loài.

Trang trại động vật hoang dã
Bất kỳ cơ sở hay tổ chức thương mại nào nuôi giữ các loài động vật hoang dã 
bắt từ tự nhiên hay từ nuôi sinh sản để bán khi chúng còn sống, để giữ chúng 
sống nhằm mục đích khai thác sản phẩm sinh học có thể bán được, hoặc sau khi 
chúng chết hay bị giết mổ để bán các bộ phận cơ thể của chúng.

Vườn thú
Cơ sở cố định, chủ yếu mở cửa cho công chúng, quản lý các loài động vật hoang 
dã và các loài khác sống trong đó. 
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Sự tồn tại của các vườn thú và thủy cung phụ thuộc vào sự công nhận rằng công việc 

của chúng ta dựa trên sự tôn trọng phẩm cách của động vật mà chúng ta chăm sóc, của 

những người mà chúng ta phục vụ và các thành viên khác trong ngành vườn thú và 

thủy cung quốc tế. Chấp thuận theo Chiến lược bảo tồn vườn thú và thủy cung thế giới 

là cần thiết để được tham gia vào WAZA.

Thừa nhận rằng mỗi khu vực đều có thể tự xây dựng một bộ quy tắc đạo đức và một bộ 

quy tắc về phúc lợi động vật riêng, WAZA vẫn sẽ cố gắng phát triển một truyền thống 

đạo đức đủ mạnh và hình thành nên nền tảng cho bộ tiêu chuẩn ứng xử của ngành 

này. Các thành viên sẽ thỏa thuận với nhau để đưa ra một tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Nguyên tắc hướng dẫn cơ bản cho tất cả các thành viên của WAZA: 

• Mục tiêu tất cả các thành viên trong ngành phải hướng tới là bảo tồn và sự sống của 

các loài động vật. Bất kỳ hành động nào liên quan đến dù chỉ một cá thể động vật (VD: 

trợ tử hay tránh thai) cũng phải được thực hiện với tâm niệm về sự sinh tồn của loài, 

nhưng đồng thời cũng không được làm tổn hại đến phúc lợi của cá thể động vật đó.

• Thúc đẩy quảng bá lợi ích của hoạt động bảo tồn động vật hoang dã, đa dạng sinh học 

và phúc lợi động vật đến các đồng nghiệp nói riêng và đến xã hội nói chung.

• Hợp tác với mạng lưới cộng đồng bảo tồn rộng lớn, bao gồm các cơ quan động vật hoang 

dã, các tổ chức bảo tồn và các viện nghiên cứu, để hỗ trợ duy trì đa dạng sinh học toàn cầu.

• Hợp tác với chính phủ và các cơ quan liên quan để cải thiện các tiêu chuẩn phúc lợi 

động vật và đảm bảo phúc lợi của tất cả động vật nuôi giữ trong cơ sở.

• Khuyến khích nghiên cứu và phổ biến các thành tựu và kết quả đạt được trong các ấn 

phẩm và diễn đàn phù hợp. 

• Đối xử công bằng với các thành viên trong việc phổ biến thông tin và tư vấn chuyên môn.

• Thúc đẩy các chương trình giáo dục cộng đồng và hoạt động văn hóa giải trí của các 

vườn thú và thủy cung.

• Nỗ lực làm việc từng bước hướng tới mục tiêu đạt được tất cả các tiêu chuẩn chuyên 

nghiệp mà WAZA đưa ra.

Vào mọi thời điểm, các thành viên làm việc tuân theo quy định pháp luật tại địa 

phương, quốc gia và quốc tế và cố gắng đạt được mức tiêu chuẩn cao nhất trong tất 

cả các lĩnh vực, bao gồm:

1. PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Thừa nhận rằng văn hóa và tập quán của các thành viên thuộc WAZA là khác nhau, 

nhưng tất cả các thành viên của WAZA phải tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất về phúc lợi 

động vật và khuyến khích các thành viên khác hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn này. 

Việc tập huấn nhân viên đến mức cao nhất có thể là một trong những phương pháp 

đảm bảo thực hiện mục tiêu này.

Các thành viên của WAZA cần đảm bảo rằng tất cả động vật dưới sự quản lý của 

mình đều được đối xử và chăm sóc ở mức tối đa, và phúc lợi của chúng là điều tối 

quan trọng dù vào bất kỳ thời gian nào. Tại mọi thời điểm, bất kỳ quy tắc pháp luật 

nào về phúc lợi động vật đều nên được xem là tiêu chuẩn tối thiểu. Phải áp dụng các 

biện pháp chăm sóc động vật phù hợp và luôn sẵn sàng chế độ chăm sóc thú y. Khi 

chất lượng cuộc sống của một cá thể động vật không phù hợp, nên xem xét trợ tử cho 

cá thể đó càng sớm càng tốt để chấm dứt sự đau khổ mà cá thể đó phải chịu đựng.

2. SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT TỪ VƯỜN THÚ VÀ THỦY CUNG

Nơi mà động vật hoang dã được sử dụng để trình bày, những bài thuyết trình này cần phải: 

• truyền tải thông điệp bảo tồn đúng đắn, hoặc có giá trị giáo dục khác, 

• tập trung vào hành vi tự nhiên,

• không được hạ thấp giá trị hay tầm thường hóa động vật bằng bất kỳ cách nào.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào phúc lợi động vật bị xâm phạm, cần sớm kết thúc bài thuyết trình.

Khi không sử dụng động vật để thuyết trình, cần cung cấp khu vực riêng (cấm vào) có 

đủ không gian cho phép động vật thể hiện các hành vi tự nhiên và trong đó phải có đủ 

vật dụng làm giàu hành vi cho động vật.

Tuy Bộ quy tắc tập trung vào các loài động vật hoang dã được nuôi trong các vườn thú 

và thủy cung, nhưng phúc lợi của các loài động vật đã được thuần hóa (cừu, dê, ngựa, 

v.v.) trong các khu như vườn thú cưng cũng không nên bị xâm phạm.

3. TIÊU CHUẨN TRƯNG BÀY

Mọi khu trưng bày cần có đủ kích thước và không gian cho phép động vật thể hiện 

các hành vi tự nhiên. Trong chuồng cũng cần có đủ vật liệu làm giàu hành vi và cho 

phép động vật thể hiện hành vi tự nhiên. Động vật cũng cần có nơi để chúng ẩn náu 

và nên tạo các khu riêng biệt để có thể tách động vật khi cần. Trong mọi thời điểm, 

động vật cần được bảo vệ khỏi nhưng điều kiện gây hại đến sức khỏe thể chất và tinh 

thần của chúng theo các tiêu chuẩn về chăm sóc động vật thích hợp. 

4. MUA ĐỘNG VẬT

Tất cả thành viên sẽ cố gắng đảm bảo nguồn động vật chỉ giới hạn trong phạm vi là các 

cá thể được con người gây nuôi sinh sản, và tốt nhất là được thực hiện bằng cách trao 

đổi trực tiếp giữa các vườn thú. Nên tham khảo tư vấn của các điều phối viên về loài 

trước khi mua động vật. Điều này sẽ không ngăn cản việc tiếp nhận động vật từ các vụ 

tịch thu hoặc cứu hộ. Theo thời gian, nhu cầu hợp pháp cho chương trình nhân giống 

bảo tồn, chương trình giáo dục hay nghiên cứu sinh học cơ bản sẽ được công nhận để 

có được động vật từ tự nhiên. Các thành viên phải chắc chắn rằng việc mua động vật 

không gây hại đến quần thể hoang dã của loài.

5. CHUYỂN NHƯỢNG ĐỘNG VẬT

Các thành viên cần đảm bảo các tổ chức nhận động vật phải có đủ cơ sở vật chất để 

nuôi giữ động vật, đồng thời phải có nhân viên có đủ trình độ và năng lực để duy trì 

mức độ tiêu chuẩn cao trong công tác chăm sóc và phúc lợi theo quy định của WAZA. 

Tất cả động vật được chuyển nhượng đều phải có các hồ sơ ghi chép chi tiết về tình 

trạng sức khỏe, chế độ ăn, khả năng sinh sản, di truyền và các đặc điểm hành vi đi kèm 

từ lúc bắt đầu quá trình đàm phán chuyển nhượng. Các tài liệu này sẽ tạo điều kiện cho 

cơ sở tiếp nhận động vật đưa ra quyết định phù hợp liên quan đến công tác quản lý cá 

thể động vật trong tương lai. Tất cả động vật được chuyển nhượng cần phải phù hợp với 

tiêu chuẩn và quy định pháp luật quốc tế đối với từng loài cụ thể. Nếu thích hợp, nên có 

nhân viên đủ trình độ đi kèm động vật trong quá trình vận chuyển. 

6. BIỆN PHÁP TRÁNH THAI

Có thể sử dụng các biện pháp tránh thai khi có nhu cầu cần quản lý quần thể. Các 

tác dụng phụ có thể xảy ra từ việc phẫu thuật hay tránh thai bằng chất hóa học, cũng 

như tác động tiêu cực lên hành vi của động vật, nên được xem xét trước khi đưa ra 

quyết định cuối cùng. 



85

C H Ă M  S Ó C  Đ Ộ N G  V ẬT  H O A N G  D Ã

7. TIÊU HỦY NHÂN ĐẠO

Khi tất cả các sự lựa chọn khác đã được cân nhắc và quyết định trợ tử động vật vẫn là cần 

thiết, cần cung cấp chế độ chăm sóc đặc biệt để đảm bảo việc gây chết được thực hiện 

nhanh chóng và động vật không phải chịu đau khổ. Việc trợ tử có thể được điều chỉnh bởi 

quy định pháp luật và tập quán tại địa phương, nhưng nên ưu tiên phương pháp này hơn 

so với việc để động vật phải sống trong điều kiện mà không cho phép chúng trải nghiệm 

chất lượng cuộc sống phù hợp. Mỗi khi có thể, nên thực hiện khám nghiệm tử thi và bảo 

quản các mẫu sinh học để phục vụ hoạt động nghiên cứu và bảo tồn gen.

8. GÂY TỔN HẠI TỚI THỂ CHẤT ĐỘNG VẬT

Gây tổn hại tới thể chất động vật để phục vụ mục đích thẩm mỹ, hay thay đổi diện mạo 

của động vật, là không chấp nhận được. Việc cắt cánh của chim để phục vụ hoạt động 

giáo dục hay để quản lý chỉ nên được thực hiện khi không còn hình thức kiềm chế nào 

khác khả thi, và việc đánh dấu động vật để nhận dạng phải luôn được tiến hành dưới 

sự giám sát của chuyên gia, theo phương thức giảm tối thiểu đau đớn cho động vật.

9. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT TẠI VƯỜN THÚ VÀ THỦY CUNG

Tất cả các vườn thú và thủy cung nên chủ động tham gia vào các nghiên cứu phù hợp 

và các hoạt động khoa học khác liên quan tới các loài động vật mà họ chăm sóc và sau 

đó chia sẻ kết quả nghiên cứu tới các đồng nghiệp của mình. Các chủ đề thích hợp để 

nghiên cứu bao gồm thiết kế trưng bày, quan sát hành vi, phúc lợi, hành vi, thực tiễn 

quản lý, dinh dưỡng, chăm sóc động vật, phương thức và công nghệ thú y, các kỹ thuật 

hỗ trợ nhân giống, bảo tồn sinh học và bảo quản đông lạnh trứng và tinh trùng. Mỗi 

vườn thú hay thủy cung thực hiện những nghiên cứu như vậy trước hết cần thành lập 

một ủy ban nghiên cứu riêng và nên có một quy trình được ủy ban đạo đức chấp thuận.

Các quy trình xâm lấn được thiết kế để hỗ trợ nghiên cứu y tế không được thực hiện 

trên động vật tại vườn thú và thủy cung; tuy nhiên, việc thu thập các mô trong hoạt động 

chăm sóc hàng ngày và thu thập mẫu vật từ tử thi, trong đa số trường hợp, thì phù hợp.

Sức khỏe về thể chất và tinh thần của động vật cùng với hoạt động bảo tồn loài và đa 

dạng sinh học nên được xem là tối quan trọng và cần phải được đặt lên hàng đầu khi 

quyết định thực hiện nghiên cứu dựa trên tính hợp lý của nó.

10. CHƯƠNG TRÌNH TÁI THẢ ĐỘNG VẬT VỀ TỰ NHIÊN 

Mọi chương trình tái thả động vật về tự nhiên phải được thực hiện theo các hướng dẫn 

của Nhóm Chuyên gia Tái thả của Ủy ban Sinh tồn Loài (Species Survival Commission 

- SSC) thuộc IUCN.

Không được thực hiện chương trình tái thả khi động vật chưa được khám sức khỏe thú 

y toàn diện, chỉ khi động vật đạt đủ điều kiện tái thả thì phúc lợi của chúng sau khi tái 

thả mới được đảm bảo. Sau khi tái thả, cần thiết lập và duy trì chương trình giám sát cá 

thể đó một cách kỹ lưỡng.

11. ĐỘNG VẬT CHẾT TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC

Trừ trường hợp có lý do chính đáng, mỗi cá thể động vật chết trong môi trường nuôi 

nhốt, hay trong chương trình tái thả, đều cần được khám nghiệm tử thi để xác định 

nguyên nhân tử vong.

12. CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ KHÁC

Tuy Bộ quy tắc thực hành này tập trung vào động vật được nuôi trong vườn thú, thủy 

cung, công viên động vật hoang dã, khu cứu hộ, v.v., nhưng WAZA cực lực lên án các 

hành vi ngược đãi, đối xử tàn ác với bất cứ cá thể động vật nào; và WAZA khẳng định 

quan điểm này đối với tất cả các thành viên.

WAZA YÊU CẦU:

• Việc lấy động vật và các nguồn tài nguyên thiên khác từ tự nhiên hoang dã phải 

đảm bảo tính bền vững và tuân thủ pháp luật quốc gia và quốc tế cũng như phù 

hợp với chính sách của IUCN.

• Bất cứ hoạt động trao đổi, buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nào và 

các sản phẩm từ động vật đều phải tuân thủ Công ước CITES và pháp luật của 

các quốc gia liên quan.

WAZA PHẢN ĐỐI:

• Việc lấy động vật và các nguồn tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp và không 

bền vững từ tự nhiên; ví dụ như thịt rừng, san hô, lông hoặc da, thuốc y học cổ 

truyền, sản xuất gỗ.

• Buôn bán trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật.

• Phương pháp bắt động vật từ tự nhiên hoang dã một cách tàn nhẫn và không 

chọn lọc.

• Thu thập hoặc trữ động vật để trưng bày, cụ thể như tại một số thủy cung, dẫn 

tới mức độ tử vong cao ở các cá thể động vật.

• Việc dùng hoặc cung cấp động vật cho hoạt động “săn đóng hộp”; có nghĩa là, 

bắn động vật khi chúng bị giam trong một khoảng diện tích giới hạn, hoặc bị 

gây mê một phần, hoặc bị xích lại. 

• Nuôi nhốt và vận chuyển động vật trong điều kiện thiếu thốn; ví dụ như nhốt 

gấu trong chuồng nhỏ để trích hút mật, bắt gấu diễn trò, nhảy múa, vườn thú 

dạo lề đường, xiếc thú, lạm dụng động vật cho hoạt động giải trí, tiêu khiển.

WAZA và các thành viên cần nỗ lực hết mình trong khả năng của mình nhằm khu-

yến khích các vườn thú và thủy cung dưới mức tiêu chuẩn cải thiện và đạt tới các tiêu 

chuẩn phù hợp. Nếu thấy tình trạng thiếu kinh phí hoặc không có mong muốn cải 

thiện, WAZA sẽ ủng hộ việc đóng cửa vườn thú và thủy cung đó.

Tài liệu này được biên soạn dựa trên Quy tắc Đạo đức 1999 và Quy tắc Phúc lợi động 

vật 2002. Tài liệu được chọn sử dụng tại Phiên họp điều hành kín của Kỳ họp thường 

niên lần thứ 58, tổ chức vào ngày 19/11/2003 tại San José, Costa Rica.
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Trang 2-3, Báo

© Nicole Gusset-Burgener

Trang 9, Sư tử biển
© Smithsonian’s National Zoological Park, DC, USA

Trang 13, Gà có túi Attwater
© Joel Sartore

Trang 14, Cá sấu Caiman
© Peter Riger, Houston Zoo, TX, USA

Trang 15, Tay đười ươi và tay người
© Perth Zoo, Australia

Trang 16-17, Linh cẩu đốm
© Ralf Hausmann

Trang 19, Voi châu Á

© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Trang 21, Gấu trúc đỏ
© Perth Zoo, Australia

Trang 22, Đười ươi
© Perth Zoo, Australia

Trang 21,  

© amattel

Trang 24-25, Gấu Bắc cực
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Trang 27, Hổ
© Disney’s Animal Kingdom, FL, USA

Trang 27, Gấu nâu
© San Diego Zoo, CA, USA

Trang 28, Vượn bạc
© Perth Zoo, Australia

Trang 29, Hải cẩu Nam Phi
© uShaka Sea World Durban, South Africa

Trang 30, Chim cánh cụt
© Shedd Aquarium, IL, USA

Trang 31, Hồng hạc Chile
© Houston Zoo, TX, USA

Trang 32-33, Rồng komodo
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA
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Trang 35, Khỉ Colobus đen trắng
© Philadelphia Zoo, PA, USA

Trang 36, Cáo Fennec

© Brookfield Zoo, IL, USA

Trang 38-39, Trải nghiệm thế giới nhiệt đới Gondwanaland
© Leipzig Zoo, Germany

Trang 41, Khỉ đột đồng bằng phía tây
© Dublin Zoo, Ireland

Trang 42, Khỉ sóc đầu đen
© Apenheul Primate Park, The Netherlands

Trang 43, Mèo gấm Ocelot
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Trang 44-45, Gấu trúc lớn
© Gerald Dick, WAZA, Switzerland

Trang 47, Chuột đất Joeys
© Perth Zoo, Australia

Trang 48, Lừa hoang Somali
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Trang 49, Gấu chó
© Perth Zoo, Australia

Trang 49, Khỉ đuôi sóc lùn
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Trang 50, Ếch Strabomantis bufoniformis
© Bill Konstant

Trang 51, Nhím Bắc Mỹ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Trang 52-53, Tê giác trắng
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Trang 55, Vượn cáo Mongoose
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Trang 55, Sói đỏ Bắc Mỹ
© WildSides.org

Trang 57, Ấu trùng bọ cánh cứng Atlas
© Hannover Zoo, Germany

Trang 58-59, Báo Amur
© Robert Liebecke, Leipzig Zoo, Germany

Boa constrictor
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Hươu đùi vằn

Trang 60, Khỉ đầu chó Guinea
© Yorkshire Wildlife Park, UK

Trang 61, Hà mã
© Tiago Nabiço

Trang 64-65, Sếu Nhật Bản
© Harry-Eggens

Trang 67, Công viên gấu châu Á
© David Jones

Trang 68, Vườn thú Kabul, Afghanistan
© Brendan Whittington-Jones

Trang 68, Làm giàu môi trường
© Kevin Hodge & Tarah Jacobs, Houston Zoo, TX, USA

Trang 69, Đà điểu đầu mào
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Trang 70-71, Echidna

© Perth Zoo, Australia

Trang 73, Hổ
© Zoos Victoria, Australia

Trang 74, Khỉ đột đồng bằng phía tây
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Trang 75, Ngựa vằn Grant
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Trang 81, Cóc Puerto Rico
© Mark Beshel, Jacksonville Zoo and Gardens, FL, USA

Trang 87, Hươu đùi vằn
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA
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